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SERVICIISERVICII LICITATII LICITATII

OFERTE SERVICIU

Societate de constructii angajam buldoex
cavatoristi. Tel: 0751.162.956; 0742.260.868. 

Societate de constructii angajam soferi 
profesionisti. Telefon de contact: 0751. 
162.956; 0742.260.868. 

caut bona interna pentru judetul timis. 
cazare + masa, salariu 2000 lei. 04722. 
199.554. 

Societate angajeaza: 1. mecanic supervizare 
si aprovizionare atelier prelucrari mecanice si 
confectii metalice. Cunostiinte si experienta 
prelucrari prin aschiere, lacatuserie si desen 
ethnic, permis categ. B, operare calculator. 2. 
frezor centru comanda numerica NCT; Experienta 
frezor serie mica/ medie, desen tehnic, 
programare si operare comanda numerica Tel: 
0722518576; Email: angajariresurseumaneir@
gmail. com. 

SPitaLuL DE PSIHIATRIE “EFTIMIE DIAMAN
DESCU”BALACEANCA, cu sediul in comuna 
Cer nica, sat. Balaceanca, sos. Garii, nr. 56, 
judet Ilfov, organizeaza in data de 16.03.2016, 
concurs pentru ocuparea unui post de contabil 
IA. Concursul va avea loc la sediul Spitalului 
de Psihiatrie Balaceanca si se va organiza 
conform urmatorului calendar: termenul 
limita de depunere a dosarelor:03.03.2016, 
ora 14.00; Proba scrisa: 16.03.2016, ora 10.00, 
proba practica: 16.03.2016, ora:13.00; interviu: 
16.03.2016, ora 14.00. Relatii suplimentare 
se pot obtine la sediul spitalului, pe siteul 
spitalului www. eftimiediamandescu. ro, sau la 
tel. 0213807417/109, Biroul RUNOS. Persoana de 
contact: Sgondor Elena. 

PRiMaRia COMUNEI BRANISCAorganizeaza 
in data de:24.03.2016, ora10, 00proba scrisa, 
data interviului va fi stabilita de Presedintele 
comisiei de examen, concurs in vederea 
ocuparii urmatoarelor functii publice de 
executie vacante:1. Inspector(1post)functie 
publica de executiegrad professional asistent, 
clasa. I, nivelul studiilor superioare din cadrul:
Compartimentului Agricol, compartiment ce se 
regaseste in aparatul de specialitate al Primarului 
Comunei Branisca; 2. Politist local(2 posturi)
functie publica de executiegrad profesional 
debutant. I, nivelul studiilor medii din cadrul:
Compartimentului Politie locala, compartiment 
ce se regaseste in aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Branisca; Pentru politist 
local-proba aptitudini fizice-(eliminatorie): 22. 
03. 2016, ora10, 00; Dosarele de inscriere se vor 
depune lasediul Primariei Comunei Branisca
Str. Principala, nr. 67, jud. Hunedoara, in termen 
de20 de zile de la data publicarii inMonitorul 
Oficial al Romaniei, Partea. a. III-a. Conditiile 
de participare la concurs, bibliografia si actele 
necesare pentru dosarele de inscriere sunt 
afisate la sediul Primariei Comunei Branisca si 
pe siteul:www. primariabranisca.ro. Informatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 0254/282060, 
persoana de contactGhiura Elena. 

DiRectia GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA 
SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT, Str. Alexandru 
cel Bun, nr. 11, organizeaza in ziua de:01.03.2016, 
ora10.00, la sediul institutieiconcurs de 
recrutare pentru ocuparea unor functii publice 
de executie temporar vacante dupa cum 
urmeaza:SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA 
A COPILULUI:1 post de inspector, clasa. Igrad 
profesional superiorstudii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalent, in domeniul stiintelor 
sociale, specializare psihologie; vechimea in 
specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din:Legea 
nr. 188/1999-republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare de minim:9 ani; COM
PARTIMENT INTERVENTIE IN SITUATII DE 
ABUZ, NEGLIZARE, TRAFIC, DELICVENTA, 
MI  GRATIE:1 post de consilier, clasa. Igrad 
pro fesional principalstudii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalent, in domeniul 
stiintelor sociale, specializare psihologie; ve
chimea in specialitatea studiilor, potrivit art. 
57 din:Legea nr. 188/1999republicata, cu mo
dificarile si completarile ulterioare de:minim 
5 ani; I. Probele stabilite pentru concurs:a)
Selectia dosarelor de inscriere; b)Proba scrisa; 
c)Interviul; II. Calendarul de desfasurare a 
concursului:Data limita de depunere a dosa
relor de inscriere la concurs, este de:8 zile de 
la data aparitiei anuntului in:Monitorul Oficial 
partea. aIIIa; Dosarele de inscriere se depun 
la:Registratura Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Neamt din:Piatra
Neamt, Strada Alexandru cel Bun, nr. 11; Proba 
scrisa se organizeaza si se sustine pe data 
de:01.03.2016, ora10.00, la sediul institutiei; 
Interviul se organizeaza si se sustine pe data 
de:07.03.2016, ora10.00, la sediul institutiei; 
-Tematica si bibliografia concursului se consulta 
la sediul institutiei. Relatii suplimentare se pot 
obtine la numarul de telefon:0233.229.217, 
interior. 124 Serviciul Resurse Umane. 

ANUNT-PrimAriA comunei Sintana de Mu res
organizeaza concurs pentru ocuparea func tiei 
publice vacante de:consilier clasa. Igradul 
principaldin cadrul:Compartimentului Dis
ciplina in Constructii. Conditiile de desfasurare 
a concursului:data pana la care se pot depune 
dosarele de inscriere:in termen de:20 de zile de 
la data publicarii anuntului in:Monitorul Oficial 
al Romanieipartea. aIIIa, respectiv pana in 
data de data de:09. martie. 2016 laregistratura 
primariei; data, ora si locul organizarii probei 
scrise:24. martie. 2016, ora:10la sediul Pri
mariei comunei Sintana de Mures, str. Morii, 
nr. 26. Interviul se va sustine cu respectarea 
prevederilor:art. 56 alin. (1) din:H. G. nr. 611/2008. 
Conditiile de participare la concurs:conditii 

generale:Candidatii trebuie sa intruneasca 
conditiile generale prevazute de:art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor 
publici, republicata. 2, cu modificarile si com-
pletarile ulterioare; -conditii specifice:-studii 
universitare de licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga durata, 
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta 
in domeniul inginerie civila, arhitectura sau 
urbanism; vechime in specialitatea studiilor 
minim:5. ani. Dosarul de inscriere la concurs 
va cuprinde documente prevazute de:art. 
49 din:HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si dezvoltarea 
carierei functionarilor publici, modificata si 
completata. Informatii suplimentare se pot 
obtine la:sediul primariei comunei Sintana de 
Mures, telefon:0265-323.517. PRIMAR-Raduly 
Gheorghe. 

Sc „KOMPAKT ROHBAU” angajeaza sefi de echi-
pa, dulgheri si fierari betonisti cu experienta de 
lucru în Germania. Telefon: 0745.086.546, între 
orele 08.00 si 16.00. 

aNGaJaM PERSONAL CURATENIE BUCURESTI, 
4 si 8h/zi. TELEFON 021.318.30.81. 

SPitaLuL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE 
„CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI” STEFA
NESTI, jud. Arges, organizeaza concurs pentru 
ocuparea a 3 posturi de infirmiera. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 0248-265499, 
la sediul unitatii sau pe pagina de internet www.
spitalulstefanesti.ro. 

PRiMaRia comunei Scorteni cu sediul în 
localitatea Scorteni, judetul Bacau organizeazã 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe o 
perioada nedeterminata a functiei publice de 
executie vacante de consilier resurse umane 
debutant. CONDITIILE DE DESFASURARE A 
CONCURSULUI: data concursului, proba scrisa 
16.03.2016 si 18.03.2016 interviul; dosarele de 
concurs se depun in termen de 20 zile de la 
data aparitiei anuntului in M. O  la registratura 
Primariei comunei Scorteni, judetul Bacau, intre 
orele 9.00 14.00. Dosarele trebuie sa contina in 
mod obligatoriu documentele prevazute de art. 
49 alin. 1 din HG nr. 611/2008 respectiv art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor 
publici. Locul organizarii probei scrise Sala de 
Consiliu Primaria Scorteni. Conditiile generale: 
cu respectarea art. 54 Legea nr. 188/1999 (r2), cu 
modificarile si completarile ulterioare. Conditiile 
specifice -studii universitare de licenta absolvite 
cu diploma respectiv studii superioare de 
lunga durata absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalenta (stiinte economice). Relatii 
suplimentare privind continutul dosarului de 
concurs, modul de desfasurare al concursului si 
bibliografia se pot obtine de la sediul Primariei 
Scorteni telefon: 0234/354.500, int. 202 si 
207, fax: 0234/354.565 si pe siteul: www.
comunascorteni.ro. 

u.M. 02015 Bacau, din Ministerul Apararii Nati
onale, organizeaza concursul pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil contractual 
de administrator I/studii medii, vechime in 
munca minim 6 ani, vechime de minim 1 an 
ca administrator cladiri, astfel: 14.03.2016, 
ora 12.00 proba scrisa; 18.03.2016, ora 10.00 
interviul; data limita de depunere a dosarelor 
 04.03.2016, ora 16.00. Depunerea dosarelor 
si organizarea concursului se vor face la sediul 
U. M. 02015 Bacau, strada Republicii, nr. 202 
bis, unde vor fi afisate si detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretariatului, la 
telefon: 0234/575.373, int. 321. 

CUMPARARI
DIVERSE

aNticaRiat AURORA cumpara carti vechi si 
noi, autografe, tablouri, icoane vechi, grafica, 
argintarie, sfesnice, statuete, diverse obiecte 
vechi, vederi vechi, deplasare la domiciliu. 
0751.221.166. 

LICITATII
SiDeRca SA- în faliment, bankruptcy, en 
faillite, CUI RO 1916090, prin lichidator judiciar 
consortiul format din AGENTIA DE INSOLVENTA 
S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hasdeu, nr. 12, sector 
5, Bucuresti, tel 021 3194556, fax 0314217951 si 
CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanta, str. 
Cibinului nr. 8, tel. 0241586601, fax 0241610270, 
desemnat prin încheierea din 26.10.2012 
pronuntata de Tribunalul Galati, Sectia a IIa 
Civila, în dosarul nr. 81/121/2005*, anunta 
organizarea de licitatii publice cu strigare, in 
data de 02.03.2016, ora 12.00, la sediul din 
Calarasi, str. Plevna nr.189, în vederea vânzarii 
terenurilor situate în Calarasi, str. Prelungirea 
Bucuresti nr. 162, jud. Calarasi, proprietatea SC 
SIDERCA SA:1. Teren SPMFR, suprafata 429.781, 

93 mp, înscris în CF nr. 26557, nr. cad. 3238 OCPI 
Calarasi (compus, conform raport de evaluare, 
din Lot 1 în suprafata de 399.508, 43 mp si Lot 
2 în suprafata de 30.273, 50 mp), pret pornire: 
2.589.100 lei*2. Teren adiacent caii ferate LPGS 
Calarasi Nord, suprafata 91.253, 94 mp, înscris 
în CF nr. 5628, OCPI Calarasi, Nr. Cad. 3240, 
pret pornire: 623.100 lei*3. Teren intrare CF în 
strungarie, suprafata 117.689, 09 mp, înscris în 
CF nr. 5620, OCPI Calarasi, Nr. Cad. 3270, pret 
pornire: 787.600 lei*. 4. Teren CF dirijare si statii 
electrice 2, suprafata 21.897, 42 mp, înscris în 
CF nr. 5780 OCPI Calarasi, Nr. Cad. 3352, pret 
pornire: 352.200 lei*. 5. Teren sectia material 
marunt de cale ferata, suprafata 123.239, 37 mp, 
înscris în CF nr. 5623 OCPI Calarasi, Nr. Cad. 3235, 
pret pornire: 1.717.700 lei*. 6. Teren liber furnal 
(la DN3B), în suprafata de 265.201, 68 mp, înscris 
în CF nr. 26547, a OCPI Calarasi, având nr. cad. 
3236; pret pornire 3.521.000 lei*. 7.Teren intrare 
Poarta 4 Lot 1 si Lot 2, suprafata 80.445, 32 mp, 
înscris în CF nr. 26534 având nr. cad. 3237 OCPI 
Calarasi (compus, conform raport evaluare, 
din Lot 1 în suprafata de 72.350, 64 mp si Lot 
2 în suprafata de 8.094, 68 mp), pret pornire: 
663.200 lei* 8. Imobil ATI teren în suprafata de 
1.645 mp si constuctieinvestitie în curs (cladire 
nefinalizata-nereceptionata), în suprafata de 
834 mp înscris în CF nr. 25814, Nr. Cad. 25814, 
OCPI Calarasi. Precizari constructie: Conform 
extras CF: suprafata construita 834 mp, fara acte, 
denumita în CF „Anexa Furnal”.- Identificata în 
Raportul de evaluare astfel: cladire nefinalizata 
cu partiu de birouri, P+3 etaje, h=2,5 m/nivel) 
suprafata construita la sol 834 mp si suprafata 
totala construita 3336 mp, pret pornire: 750.960 
lei* 9. Sere teren în suprafata de 11.744, 89 mp, 
constructii în suprafata totala de 2.878, 57 mp, 
înscris în CF nr. 2340, nr. cad. 1583, OCPI Calarasi, 
pret pornire: 307.900 lei* Preturile mentionate 
includ cotele cailor de acces si sunt exclusiv 
TVA. Precizam ca preturile de pornire reprezinta 
100% din valoarea de lichidare prevazuta în 
raportul de evaluare. Daca la acest termen 
bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua 
în aceleasi conditii, pâna la adjudecare în data 
de 09.03.2016. Pot participa la licitatie toate 
persoanele fizice si/sau juridice care formuleaza 
cerere de participare la licitatie cu o zi înainte de 
data licitatiei, accepta regulamentul de licitatie, 
achizitioneaza caietul de sarcini, achita garantia 
de participare de 30% din pretul de pornire 
si taxa de participare la licitatie. Informatii 
suplimentare: la sediul lichidatorului judiciar 
din Calarasi, str. Plevna nr. 189 sau la telefon 
0241.586.601 / 0242.313.477 si 021.319.4556 sau 
www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa. ro. 

MFP  ANAF  Directia Generala Regionala a 
Finantelor Publice Galati  Administratia Jude
teana a Finantelor Publice Vrancea, invita prac
ticienii in insolventa inscrisi pe Lista practicienilor 
in insolventa agreati de Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala pentru zona XI sa depuna, 
pana cel tarziu in data de 23.02.2016, ora 12:00, 
oferte in vederea desemnarii unui practician in 
insolventa, intocmite conform prevederilor art. 
16 din O. P. A. N. A. F. nr. 1451/2015, sub sanctiunea 
descalificarii ofertelor necomplete, privind 
procedurile de agreere si selectie a practicienilor 
in insolventa de catre A. N. A. F., in dosarele de 
insolventa privind urmatoarele debitoare: S. C. 
PODURI CONEBU S. R.. L., Nereju, jud. Vrancea, 
CUI 23318713; S. C. MAGIC SYSTEM PROD S. R. 
L., Focsani, jud. Vrancea, CUI 9816976; S. C. OCT 
31 SPEED S. R. L., Dumbraveni, jud. Vrancea, 
CUI 22256515; S. C. TINTEOSIL DUFARM S. R. L., 
Suraia, jud. Vrancea, CUI 27331960. 

MFP  ANAF  Directia Generala Regionala a 
Finantelor Publice Galati  Administratia Jude
teana a Finantelor Publice Constanta  Serviciul 
Fiscal Medgidia, in temeiul art. 250 alin. (2) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se face cunoscut ca in ziua de 08, luna MARTIE, 
orele 11:00, anul 2016, in localitatea MEDGIDIA, 
str. DECEBAL, nr. 37, se vor vinde prin LICITATIE 
urmatoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului IORDAN DAN, cu domiciliul fiscal 
in localitatea MEDGIDIA, str. Industriei, nr. 
5, bl. MS2, ap. 5, cod de identificare fiscala 
1650615134006, licitatia a IIa: cladire ……. in 
su prafata de …….., compusa din ………, construita 
din ……….., situata in localitatea …………; teren 
EXTRAVILAN COTA EXCLUSIVA, in suprafata de 
1, 00 ha, situat in localitatea Medgidia, parcela 
1100/16/1. Pretul de evaluare/de pornire al 
licitatiei al imobilului „TEREN EXTRAVILAN COTA 
EXCLUSIVA”, descris mai sus, este de 14.904 
lei (exclusiv TVA). Cota de taxa pe valoarea 
adaugata aplicabila pentru pentru vanzarea 
bunurilor imobile taxabila in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 
este NEIMPOZABIL, conform art. 292 alin. (2) lit. 
f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila 
pentru pentru vanzarea bunurilor imobile 
taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare este NEIMPOZABIL, 
conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Numar de inregistrare 
ca operator de date cu caracter personal  
759. Bunurile imobile mai sus mentionate 
sunt grevate de urmatoarele: Creditori: SFM 
MEDGIDIA; Sarcini: PV Sechestru bunuri imobile 
nr. 2369/30.04.2015. Invitam pe cei care pre
tind vreun drept asupra acestor bunuri sa 
instiinteze despre aceasta organul de executare, 
inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei 
interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati 
sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, 
in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua 
precedenta termenului de vanzare: oferte de 
cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada 
platii taxei de participare, reprezentand 10% 
din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea 
persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de nationalitate romana, 
copie de pe certificatul unic de inregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comertului;  

proprietate publica, aprobat prin:Hotararea 
Guvernului nr. 924/2015. Data si ora organizarii 
preselectiei:25.02.2016. Data si oralimita pana 
la care poate fi depusa documentatia pentru 
preselectie si inscrierea la licitatie:24.03.2016, 
ora: 16:00. Lista (partizilor/loturilor/pieselor)
care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si 
pasul de licitare pentru fiecare-(partida/lot/
piesa) -sunt afisate la sediul organizatorului, 
pe:www. ocoalederegim. ro si pe siteul:www.
osrasinarira.ro.Volumul total de masa lemnoasa 
pe picior oferit la licitatie:6443m3, din care pe 
natura de produse:produse principale:1836(m3); 
pro duse secundare:3725(m3);produse conser
vare:882(m3); si, respectiv, pe specii si grupe de 
specii:rasinoase:6441(m3);  diverse tari:2(m3). 
Masa lemnoasa pe picior/fasonata oferita 
spre vanzare nu provine din fondul forestier 
proprietate publica certificat. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organizatorului 
licitatiei incepand cu data de:19.02.2016. Alte 
informatii privind organizarea si desfasurarea 
licitatiei:informatii privind lista de partizi/
loturi si pretul de pornire se pot consulta si pe 
siteul:www.osrasinarira.ro. Pentru informatii si 
date suplimentare va puteti adresa organizatorului 
licitatiei:Iulian Bratu, tel. 0372.765.236, fax: 
0269.557.779, e-mail:osrasinarira@yahoo.com.

MFP  ANAF  Directia Generala Regionala a 
Finan telor Publice Galati  Administratia Jude
teana a Finantelor Publice Constanta  Serviciul 
Fiscal Medgidia, in temeiul art. 250 alin. (2) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se face cunoscut ca in ziua de 08, luna MARTIE, 
orele 10:00, anul 2016, in localitatea MEDGIDIA, 
str. DECEBAL, nr. 37, se vor vinde prin LICITATIE 
urmatoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului RIZEA GHEORGHE, cu domiciliul 
fiscal in localitatea CERNAVODA, str. Canalului, 
nr. 11, cod de identificare fiscala 1500205130589, 
licitatia a IIa: cladire ……. in suprafata de …….., 
compusa din ………, construita din ……….., situata 
in localitatea …………; teren EXTRAVILAN COTA 
EXCLUSIVA  LIVADA PRUNI, in suprafata de 1, 
88 ha, situat in localitatea Cernavoda, parcela 
133/17/2. Pretul de evaluare/de pornire al 
licitatiei al imobilului „TEREN EXTRAVILAN 
COTA EXCLUSIVA  LIVADA PRUNI”, descris 
mai sus, este de 38.189 lei (exclusiv TVA). 
Cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila 
pentru pentru vanzarea bunurilor imobile 
taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare este NEIMPOZABIL, 
conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Cota de taxa pe valoarea 
adaugata aplicabila pentru pentru vanzarea 
bunurilor imobile taxabila in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 
este NEIMPOZABIL, conform art. 292 alin. (2) lit. 
f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Numar de inregistrare ca operator de date cu 
caracter personal  759. Bunurile imobile mai 
sus mentionate sunt grevate de urmatoarele: 
Creditori: SFM MEDGIDIA; Sarcini: PV Sechestru 
bunuri imobile nr. 2561/07.05.2015. Invitam 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri sa instiinteze despre aceasta organul 
de executare, inainte de data stabilita pentru 
vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor 
sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de 
vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana 
in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte 
de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada 
platii taxei de participare, reprezentand 10% 
din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea 
persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de nationalitate romana, 
copie de pe certificatul unic de inregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comertului; 
pen tru persoanele juridice straine, actul de in
matriculare tradus in limba romana; pentru 
persoanele fizice romane, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca 
nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se 
prezinte la data stabilita pentru vanzare si la 
locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului 
inscris, cel interesat poate introduce contestatie 
la instanta judecatoreasca competenta, in 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 
260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor 
art. 9 alin. (2) lit. d) Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia 
masuri de executare silita, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informatii 
suplimentare va puteti adresa la sediul nostru 
sau la numarul de telefon 0241/810385. 

toP EXPERT SPRL, cu sediul în Brasov, Bdul 
Muncii, Nr. 1, Bl. 2, Sc. C, Ap. 9, Et. II, în calitate de 
lichidator al SC MASTER SEASON SRL, anunta 
vânzarea prin licitatie publica bunului mobil 
„piscina + dotari” la pretul de 620.606, 40 lei, 
valoare fara TVA. Caietul de sarcini se poate 
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pen tru persoanele juridice straine, actul de 
inmatriculare tradus in limba romana; pentru 
persoanele fizice romane, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca 
nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se 
prezinte la data stabilita pentru vanzare si la 
locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului 
inscris, cel interesat poate introduce contestatie 
la instanta judecatoreasca competenta, in 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 
260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor 
art. 9 alin. (2) lit. d) Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia 
masuri de executare silita, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informatii 
suplimentare va puteti adresa la sediul nostru 
sau la numarul de telefon 0241/810385. 

SiDeRca SA- în faliment, bankruptcy, en 
faillite, CUI RO 1916090, prin lichidator judiciar 
consortiul format din AGENTIA DE INSOLVENTA 
S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hasdeu, nr. 12, sector 
5, Bucuresti, tel/fax 021 3194556 si CC INSOL 
S.P.R.L., cu sediul în Constanta, str. Cibinului nr. 
8, tel. 0241586601, fax 0241610270, desemnat 
prin încheierea din 26.10.2012 pronuntata de 
Tribunalul Galati, Sectia a IIa Civila, în dosarul 
nr. 81/121/2005*, anunta organizarea de licitatii 
publice cu strigare, in data de 02.03.2016, 
ora 12.00, la sediul din Calarasi, str. Plevna nr. 
189, în vederea vânzarii terenurilor situate în 
Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti nr. 162, jud. 
Calarasi, proprietatea SC SIDERCA SA:1. GMP lot 
1, în suprafata de 153.733, 23 mp si constructie 
în suprafata de 2324, 86 mp conform raport de 
evaluare, înscris în CF Mun. Calarasi, nr. 26538, 
având nr. cad. 3239/1, pret de pornire 956.700 
lei*, 2. GMP lot 2, suprafata teren 59.260, 17 mp, 
fara constructii, situat în sudestul platformei 
industriale SIDERCA SA, înscris în CF nr. 9788, 
nr. cad. 3239/2, OCPI Calarasi, pret pornire: 
798.660 lei* (*Preturile mentionate includ 
cotele cailor de acces, sunt exclusiv TVA si 
reprezinta 60% din valoarea de piata prevazuta 
în raportul de evaluare). Daca la acest termen 
bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va 
relua în aceleasi conditii, pâna la adjudecare 
în data de 09.03.2016, 16.03.2016, 23.03.2016, 
30.03.2016. Pot participa la licitatie toate 
persoanele fizice si/sau juridice care formuleaza 
cerere de participare la licitatie cu o zi înainte de 
data licitatiei, accepta regulamentul de licitatie, 
achizitioneaza caietul de sarcini, achita garantia 
de participare de 30% din pretul de pornire 
si taxa de participare la licitatie. Informatii 
suplimentare: la sediul lichidatorului judiciar 
din Calarasi, str. Plevna nr. 189 sau la telefon 
0241.586.601/0242.313.477 si 021.319.4556 sau 
www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa.ro .

aNuNtuL privind organizarea licitatiei de 
vânzare masa lemnoasa pe picior; Organizatorul 
licitatiei: Ocolul Silvic “Codrii Beiusului“ RA, cu 
punct de lucru str. Româna nr. 38/B, mun. Beius, 
jud. Bihor, tel. 0259-438.099, oscodriibeiusului@
yahoo.com.  Data si ora desfasurarii licitatiei: 
02.03.2016 ora 10, 00. Locul desfasurarii licitatiei: 
Beius, str. Româna nr.38/B, jud. Bihor. Tipul 
licitatiei: licitatie publica cu strigare. Licitatia 
este organizata si se va desfasura conform 
prevederilor Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietatea 
public, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 
924/2015. Data si ora organizarii preselectie: 
24.02.2016 ora 12, 00 la sediul Ocolului Silvic 
“Codrii Beiusului” RA str. Româna nr. 38/B, Beius, 
jud. Bihor. Data si ora limita pâna la care poate fi 
depusa documentatia de preselectie si înscriere 
la licitatie: 23.02.2016 ora 12, 00, la punctul de 
lucru Ocolului Silvic “Codrii Beiusului“ RA, str. 
Româna nr. 38/B, Beius, jud. Bihor; Lista partizilor 
care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei 
si pasul de licitare pentru fiecare partida sunt 
afisate la sediul organizatorului si site-ul www.
ocoalederegim.ro, dupa caz. Volumul total de 
masa lemnoasa pe picior oferit la licitatie: 2485, 
00 mc., din care pe natura de produse: produse 
principale: 713 mc.; produse secundare: 283 mc.; 
produse de igiena: 274 mc.; produse accidentale: 
1215 mc. si respectiv, pe specii si grupe de specii: 
rasinoase: 1215 mc.; fag: 642 mc.; stejari: 506 mc.; 
paltin: 8 mc.; diverse tari: 114 mc.; diverse moi. 
Masa lemnoasa pe picior oferita spre vânzare 
nu provine din fondul forestier proprietate 
publica certificata. Lictiatie în conformitate 
cu prevederile OUG 34/2006, pentru prestari 
servicii exploatare masa lemnoasa pt. un volum 
de 1190 mc., licitatie ce va avea loc la punctul de 
lucru str. Româna nr. 38/B, Beius, jud. Bihor, orele 
12,00. Pentru informatii suplimentare va puteti 
adresa organizatorului licitatiei la nr. de telefon: 
0259-438.099. 

rOmANiA-JUDETUL ILFOV-PRIMARIA COMUNEI 
BERCENI-Bdul. 1. Mai, nr. 233, cod:077020, comuna 
Berceni; judetul Ilfov; Telefon/fax:(021)361.27.03.
ANUNT DE LICITATIE-Pri maria comunei Berceni, 
cu sediul in:comuna Ber ceni, Bulevardul 1. Mai, 
nr. 233, Judetul Ilfov, CUI:4434010, in calitate 
de autoritate contractanta, organizeazain con
ditiile Legii nr. 215/2001 a administratiei pu blice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU 
OFERTA IN PLIC PENTRU IN CHIRIERE SPA
TIU IN SUPRAFATA DE:354MP(60, 03mp
parter si 294, 27mpetaj 2) din imobilul situat 
in strada Fabrica de Mobila nr. 641A, T68, 
P3397, lot. 1, comuna Berceni, judetulIlfov, 
aflat in domeniul public al-comunei Berceni, 
in vederea desfasurarii unor activitati din 
domeniul servicii medicale si sociale. Perioada 
de inchiriere:minim 6 lunimaxim 10 ani. Pot 
participa la licitatie persoane fizice si juridice, 
romane sau straine, care indeplinesc conditiile 
de valabilitate prevazute in documentatia de 
atribuire. Conditiile de participare la licitatie 
sunt prezentate in documentatia de atribuire, 
care poate fi procurata de la-sediul Primariei 
comunei Berceni. Taxa de participare la licitatie 
este de:300lei. Garantia de participare la licitatie 
este de10% din pretul de pornire al licitatiei, 

pentru primul an de inchiriere, respectiv 
2.220Euro, calculata in leila cursul BNR din 
ziua constituirii garantiei si va fi prezentata 
sub forma de chitanta eliberata de:casieria 
Primariei comunei Berceni sau scrisoare de 
garantie bancara emisa de o banca din Romania. 
Nivelul minim al chiriei lunare pentru spatiul 
ce face obiectul licitatiei, de la care porneste 
licitatia, este de:1.850Euro, convertibil in lei la 
cursulBNR. Euro/leu din ziua intocmirii ofertei. 
Ofertele vor fi depuse la Registratura Primariei 
comunei Berceni, pana cel tarziu in data de:10. 
martie. 2016, ora10.00. Licitatia va avea loc la
sediul Primariei comunei Berceni, in data de:11. 
martie. 2016, ora10.00. Relatii suplimentare se 
pot obtine la telefon:021.365.19.68/int. 106 sau la 
sediulPrimariei comunei Berceni, persoana de 
contact-dl. Haiducu Gheorghe. PRIMAR-Ghenu 
Marian. 

aNuNt DE LICITATIE PRIVIND ORGANIZAREA 
LICITATIEI INTERMEDIARE PENTRU-VANZAREA 
DE MASA LEMNOASA PE PICIOR. Organizatorul 
licitatiei:-DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN, 
cu sediul in-Str. Petru Maior, nr. 69A-Resita, jud. 
Ca rasSeverin, Cod Postal:320100, telefon
0255. 216.533, fax:0255.222.645, 0255.222.653, 
email:productie@resita. rosilva. ro. Data desfa
surarii licitatiei-29.02-01.03.2016, astfel: -29. 
02. 2016, incepand cu ora10.00, Ocoalele 
Silvice:Anina, Baile Herculane, Berzasca, Bocsa 
Montana, Bocsa Romana, Bozovici, Me ha dia, 
Nera, Oravita; 01.03.2016, incepand cu ora09.00, 
Ocoalele Silvice: Otelu Rosu, Pal tinis, Resita, Rusca 
Montana, Sasca Mon tana Teregova, Valiug. Locul 
desfasurarii licitatiei:sediul Directiei Silvice Caras
Severin, loc. Resita, Str. Petru Maior, nr. 69A. Tipul 
licitatiei:licitatie publica cu strigare. Licitatia 
este organizata si se va desfasura conform 
prevederilor Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publica, aprobat prin:Hotararea Guvernului nr. 
924/2015. Data si ora organizarii preselectiei:
24.02.2016, ora12.00. Data si ora limita pana 
la care poate fi depusa documentatia pentru 
preselectie si inscrierea la licitatie:23.02.2016 
ora16.30. Lista partizilor care se liciteaza, 
pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare 
pentru fiecare partida sunt afisate la sediul 
organizatorului si pe siteulRegiei Nationale a 
PadurilorRomsilva, www. rosilva. ro. Volumul 
total de masa lemnoasa pe picior oferit la 
licitatie este de403.041mc, din care pe natura 
de produse:produse principale:311.443mc; pro
duse secundare:79.331mc; produse accidentale: 
12.218mc; produse de igiena:49mc, si respectiv 
pe specii si grupe de specii: rasinoase:30.998mc; 
fag:242.345mc; stejari: 39.771mc; diverse specii 
tari:46.304mc; diverse specii moi:43.623mc. 
Masa lemnoasa oferita spre vanzare provine din 
fondul forestier proprietate publica, certificat in 
sistemulForest Stewardship Council (FSC). Masa 
lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea 
licitatie se va putea adjudeca prin negociere, 
procedura de negociere fiind organizata in 
data de01.03.2016 dupa incheierea licitiatiei 
intermediare. Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu 
data de19.02.2016. Neincheierea contractului 
de vanzarecumparare a masei lemnoase 
adju decate in termenul de10. zile lucratoare, 
din culpa exclusiva a operatorului economic 
adjudecatar, atrage anularea adjudecarii pentru 
masa lemnoasa respectiva si pierderea garantiei 
de contractare aferente. Pentru informatii su
plimentare va puteti adresa organizatorului 
licitatiei(biroul Productie, tel. :0255.216.533). 

PeNiteNciaRuL Tg. Mures, cu sediul in:Tg. 
Mures, str. Retezatului, nr. 7, jud. Mures, cod 
fiscal:4323144, telefon:0265-261.565, fax:0265-
221.797, organizeaza in data:29.02.2016, ora: 1400
licitatie publica cu strigare pentru inchirierea 
spatiului destinat unui distribuitor de bauturi 
calde, cu o suprafata de:1, 00mp. Pretul initial 
de strigare este de:48. lei/mp/luna, saltul de 
supralicitare fiind de:5. lei. Garantia de participare 
la licitatie este de:11, 50. lei. Documentatia des
criptiva se poate procura gratuit de la sediul
Penitenciarului Tg. Mures. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor:25.02.2016, ora:1200. 
Plicurile cu documentele de calificare se depun 
la sediulPenitenciarului Tg. Mures pana la data 
de:29.02.2016-ora:0900, urmand a fi deschise in 
sedinta publica in data de:29.02.2016ora:1400. 
Locul de desfasurare a sedintei de licitatie 
publica cu strigare este sediulPenitenciarului 
Tg. Mures, str. Retezatului, nr. 7, loc. Tg. Mures, 
jud. Mures. 

aNuNt privind organizarea licitatiei de vanzare 
de masa lemnoasa masa lemnoasa pe picior 
oraganizata de:Ocolul Silvic Rasinari RA. 
Organizatorul licitatiei:Ocolul Silvic Rasinari 
R.A., loc. Rasinari, str. O. Goga, nr. 1687, jud. 
Sibiu, telefon:0372.765.236, fax:0269.557.779, 
e-mail:osrasinarira@yahoo.com; -Data si ora des-
fasurarii licitatiei:07.03.2016, ora10:00; Locul 
desfasurarii licitatiei:Rasinari, str. O. Goga, nr. 
1687, jud. Sibiu; Tipul licitatiei:licitatie publica 
cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si 
sigilat. Licitatia este organizata si se va desfasura 
conform prevederilor:Regulamentului de valo
rificare a masei lemnoase din fondul forestier 

cumpara de la sediul TOP EXPERT S. P. R. L. la 
pretul de 100 lei +T. V. A. pâna cel mai târziu 
cu o zi înainte de data fixata pentru sedinta de 
licitatie. Garantia de participare este de 10% din 
pretul bunurilor fara tva. Licitatia publica are 
loc la datele de 25.02.2016 si 03-10-17.03.2016 
ora 15:30. Relatii suplimentare la telefon 
0268/426310 sau la sediul societatii. 

PubLicatie de vânzare privind bunuri mobile 
Lichidatorul judiciar al SC Fazeli SRL vinde prin 
licitatie publica deschisa cu strigare bunurile 
mobile din patrimoniu constând în: Renault 
Kangoo 1, 5 dci de la 5.210 lei, Renault Kangoo 1, 
5 dci de la 6.510 lei; diverse jucarii de la valoarea 
de 21.477 lei. Valorile sunt exclusiv TVA. Licitatia 
se va organiza saptamânal, în fiecare zi de 
vineri, începând cu data de 26.02.2016, la sediul 
lichidatorului judiciar, iar informatii la tel. /fax: 
0265/264.264; 0744/614.611; 0758/023.023. 

toP EXPERT SPRL, cu sediul în Brasov, Bdul 
Muncii, Nr. 1, Bl. 2, Sc. C, Ap. 9, Et. II, în calitate de 
lichidator al SC EUROBRB SRL, anunta vânzarea 
prin licitatie publica în bloc sau individual a 
bunurilor imobile Teren de 3.500 mp, Teren de 
7.200 mp si Teren de 10.000 mp la pretul total 
de 139.200, 00 lei, valoare fara TVA. Caietul de 
sarcini va putea fi platit la sediul lichidatorului 
sau prin OP în contul deschis la PIRAEUS 
BANK BRASOV pe numele TOP EXPERT SPRL: 
RO65PIRB0803759383001000  RON, pâna cel 
mai târziu cu o zi înainte de data fixata pentru 
sedinta de licitatie publica, pretul acestuia fiind 
de 100 lei +TVA. Garantia de participare este 
de 10% din pretul bunurilor fara tva. Licitatia 
publica are loc la data de 25.02.2016, 03-10-17-
24-31.03.2016 si 07-14.04.2016 ora 15:45. Relatii 
suplimentare la telefon 0268/426310 sau la 
sediul societatii. 

toP EXPERT SPRL, cu sediul în Brasov, Bdul 
Muncii, Nr. 1, Bl. 2, Sc. C, Ap. 9, Et. II, în calitate 
de lichidator al SC CYBASS T. B. K. SRL, anunta 
vânzarea prin licitatie publica a bunului mobil 
„PISTA DE PATINAJ MOBILA  MODULARA” la 
pretul de 328.480, 00 lei, valoare fara TVA. 
Caietul de sarcini va putea fi platit la sediul 
lichidatorului/prin OP în contul deschis la 
PIRAEUS BANK BRASOV pe numele TOP EXPERT 
SPRL: RO65PIRB0803759383001000 RON, 
pâna cel mai târziu cu o zi înainte de data fixata 
pentru sedinta de licitatie publica, pretul acestuia 
fiind de 100 lei + TVA. Garantia de participare 
este de 10% din pretul bunului fara tva. Licitatia 
publica are loc la datele de 25.02.2016, 03-10-17-
24-31.03.2016 si 07-14.04.2016 ora 15:30. Relatii 
suplimentare la telefon 0268/426310 sau la 
sediul societatii. 

SieRRa QUADRANT S.P.R.L. lichidator al AMUR
CO S.R.L. (societate in faliment), organizeaza 
in data de 03.03.2016 ora 14.00 in Bacau, str. 
Alexandru cel Bun, nr. 11A, licitatie publica pentru 
vanzare bunuri mobile la pretul diminuat de 75% 
din valoarea de evaluare dupa cum ur meaza: 
Vagoane cisterna (93 buc) pret 13.870.000 lei 
fara TVA vanzare in bloc; Masini unelte pre
lucrari mecanice  pret 569.490 lei fara TVA 
vanzare in bloc, alte masini unelte si mijloace 
transport diverse (autoturisme, tractor, troliu, 
electropalan, palan). Garantia de participare 
 10% din pretul de pornire la licitatie pentru 
bunurile pentru care face inscrierea la licitatie, 
cont nr. RO51BTRL00401202T51319XX Banca 
Transilvania Bacau. Celelalte conditii de 
participare se regasesc in Caietul de sarcini (500 
lei, iar pentru mijloace transport 200 lei). In caz 
de neadjudecare se organizeaza o noua licitatie, 
in aceleasi conditii, in data de 17.03.2016, ora 
14.00. Prezentul anunt constituie si notificare 
catre creditori, debitor si orice persoana 
fizica sau juridica interesata in cauza. www.
sierraquadrant.ro; office.sprl@sierraquadrant.
ro tel. 0234/510624. 

MaeStRo S.P.R.L., lichidator judiciar al S.C. BORO 
IMPEX S.R.L Medgidia, Str. Tudor Vladimirescu 
nr. 8, bl. TV1, sc. A, et. 2, ap. 5, CUI 6483265 si 
J13/4054/1994, organizeaza licitatie publica 
incepand cu data de 25.02.2016 si ulterior in 
fiecare zi de joi ora 15:00 pana la adjudecare, la 
sediul lichidatorului judiciar din Constanta, str. 
Dr. Aristide Caratzalli nr. 24, pentru urmatoarele 
bunuri din patrimoniul S.C. BORO IMPEX 
S.R.L: imobil constructie situat in Medgidia, 
Str. Dumbrava Rosie nr. 29, Jud. Constanta 
163.031,40 lei fara TVA; mijloace fixe si stocuri 
de marfa (materiale constructii)- valorificabile 
la cel mai bun pret oferit. Detalii suplimentare, 
caietele de sarcini, conditiile si regulamentul de 
participare la licitatie se pot obtine de la sediul 
MAESTRO S.P.R.L. Relatii suplimentare: Tel/Fax: 
0241.488.238; 0241.488.239. 

MFP  ANAF  Directia Generala Regionala a 
Finan telor Publice Galati  Administratia Jude
teana a Finantelor Publice Constanta  Serviciul 
Fiscal Medgidia, in temeiul art. 250 alin. (2) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se face cunoscut ca in ziua de 08, luna MARTIE, 
orele 10:30, anul 2016, in localitatea MEDGIDIA, 
str. DECEBAL, nr. 37, se vor vinde prin LICITATIE 
urmatoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului IORDAN DAN, cu domiciliul fiscal 
in localitatea MEDGIDIA, str. Industriei, nr. 
5, bl. MS2, ap. 5, cod de identificare fiscala 
1650615134006, licitatia a IIa: cladire ……. in 
suprafata de …….., compusa din ………, construita 
din ……….., situata in localitatea …………; teren 
EXTRAVILAN COTA EXCLUSIVA, in suprafata 
de 4, 00 ha, situat in localitatea Medgidia, 
parcela 1100/17. Pretul de evaluare/de pornire al 
licitatiei al imobilului „TEREN EXTRAVILAN COTA 
EXCLUSIVA”, descris mai sus, este de 59.613 
lei (exclusiv TVA). Cota de taxa pe valoarea 
adaugata aplicabila pentru pentru vanzarea 
bunurilor imobile taxabila in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 
este NEIMPOZABIL, conform art. 292 alin. (2) lit. 
f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila 
pentru pentru vanzarea bunurilor imobile 
taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare este NEIMPOZABIL, 
conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Numar de inregistrare 
ca operator de date cu caracter personal  
759. Bunurile imobile mai sus mentionate 
sunt grevate de urmatoarele: Creditori: SFM 
MEDGIDIA; Sarcini: PV Sechestru bunuri 
imobile nr. 2370/30.04.2015. Invitam pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa 
instiinteze despre aceasta organul de executare, 
inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei 
interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati 
sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, 
in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua 
precedenta termenului de vanzare: oferte de 
cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada 
platii taxei de participare, reprezentand 10% 
din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea 
persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de nationalitate romana, 
copie de pe certificatul unic de inregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comertului; 
pentru persoanele juridice straine, actul de 
inmatriculare tradus in limba romana; pentru 
persoanele fizice romane, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca 
nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se 
prezinte la data stabilita pentru vanzare si la 
locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului 
inscris, cel interesat poate introduce contestatie 
la instanta judecatoreasca competenta, in 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 
260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor 
art. 9 alin. (2) lit. d) Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia 
masuri de executare silita, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informatii 
suplimentare va puteti adresa la sediul nostru 
sau la numarul de telefon 0241/810385. 

SieRRa QUADRANT S.P.R.L. lichidator al AMURCO 
S.R.L. (societate in faliment), organizeaza in data 
de 02.03.2016 ora 14.00 la sediul din Bacau, 
str. Alexandrul cel Bun, nr.11A, licitatie publica 
pentru vanzare stoc metale pretioase constand 
in 528,5475g platina rezultata din piese de 
laborator (capsule, capace, baghete, creuzete). 
Pret diminuat de 75% din valoarea de evaluare 
47.258 lei fara TVA. Garantia de participare 
4.725 lei in cont nr. RO51BTRL00401202T51319XX 
Banca Transilvania Bacau. Celelalte conditii 
de participare se regasesc in Caietul de sar
cini (500 lei). In caz de neadjudecare se 
organizeaza o noua licitatie, in aceleasi conditii, 
in data de 16.03.2016, ora 14.00. Prezentul anunt 
constituie si notificare catre creditori, debitor 
si orice persoana fizica sau juridica interesata 
in cauza. www.sierraquadrant.ro; office.sprl@
sierraquadrant.ro tel. 0234/510624. 

beJ Mihalcea Benone vinde la licitatie publica 
în dosarul nr. 1003 /2015, la data de 22.02.2016, 
orele 08.30 apartamentul cu doua camere 
situat în Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 144, 
proprietatea debitoarei Ciocan Domnica la 
pretul de 113.300 Ron. Relatii suplimentare la 
telefon 0261.855.101. 

JURIDIC
ADUNARI GENERALE

aNuNt. În conformitate cu prevederile HG nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzator functiilor contractuale si 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” 
Oradea, cu sediul în Oradea, str. Corneliu Coposu 
nr. 12, organizeaza concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi de executie temporar 
vacante pe perioada determinata: 4 posturi de 
asistenti medicali gradul principal, specialitatea 
medicina generala: 1 post la Sectia Pneumologie 
I-TBC, pâna la data de 05.12.2016 sau pâna la 
revenirea titularului pe post; 1 post la Sectia 
Clinica Pediatrie I, pâna la data de 10.11.2017 sau 
pâna la revenirea titularului pe post; 1 post la 
Sectia AnestezieTerapie Intensiva, pâna la data 
de 06.11.2016 sau pâna la revenirea titularului pe 
post; 1 post la Sectia Clinica Oncologie Medicala, 
pâna la data de 01.08.2016 sau pâna la revenirea 
titularului pe post. Conditiile generale de 
participare la concurs sunt cuprinse la art. 3 din 
HG nr. 286/2011. Conditii specifice de participare 
la concurs: diploma de scoala sanitara postli
ceala sau echivalenta sau, diploma de studii 
postliceale prin echivalare conform H. G. nr. 
797/1997 privind echivalarea studiilor absol
ventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare/
diploma de absolvire a învatamântului superior 
de 3 ani în specialitate/diploma de licenta în 
specialitate, examen pentru obtinerea gradului 
de principal, 5 ani vechime ca asistent medical; 
1 post de brancardier, la Camera de garda 
Str. Izvorului nr. 57, pâna la data de 30.11.2016 
sau pâna la revenirea titularului pe post. 
Conditiile generale de participare la concurs 
sunt cuprinse la art. 3 din HG nr. 286/2011; 
Conditii specifice de participare la concurs: 
scoala generala. În cazul în care la concursul de 
ocupare a posturilor mentionate anterior nu se 
înscrie nici un candidat care sa îndeplineasca 
conditiile specifice prevazute, vor fi acceptate 
si dosare ale candidatilor fara sau cu vechime 
în specialitate alta decât cea prevazuta în 
conditiile specifice pentru ocuparea postului. 
Locul desfasurarii probelor concursulului: sediul 
spitalului din loc. Oradea, str. C. Coposu nr. 12. Data 
si ora des fa surarii probelor concursului: pentru 
brancardier: proba scrisa: 07.03.2016, ora 09:00; 
interviu: 10.03.2016, ora 09:00; pentru asistenti 
medicali: proba scrisa: 07.03.2016, ora 11:00, 
proba practica: 10.03.2016, ora 11:00, interviu: 
16.03.2016, ora 11:00. Dosarul de concurs se 

depune la sediul unitatii din loc. Oradea, str. C. 
Coposu nr. 12, pâna la data de 26.02.2016, ora 
13:00. Documentele pe care trebuie sa le contina 
dosarul de concurs, tematica, bibliografia, 
cuantumul taxei de participare la concurs, se 
afiseaza la avizierul unitatii din loc. Oradea, 
str. C. Coposu nr. 12 si pe siteul unitatii www.
scmo.ro. Alte informatii suplimentare se pot 
obtine de la Serviciul RUNOS din cadrul unitatii, 
zilnic, între orele 0700-0800 si 1300-1500 si 
vineri între orele 0700-0800 si 1300-1400 (tel. 
0259/307.700 sau 0359/803.800 int. 174) sau pe 
siteul www.scmo.ro.

aNuNt ADUNARE GENERALA. Asociatia COPYRO 
Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de 
Autor, prin Consiliul Director, aduce la cunostinta 
membrilor sai, în conformitate cu prevederile 
statutare, convocarea Adunarii Generale Or
dinare a asociatiei pentru data de 24 martie 2016 
orele 11 in Bucuresti, str. Dr. Paleologu nr. 5A, Ap. 
3, Sector 2. În situatia în care nu se realizeaza 
cvorumul necesar, conform statutului, Adunarea 
Generala Ordinara se reconvoaca pentru data 
de 25 martie 2016 orele 11 la Sala Millenium 
din cadrul Centrului de Conferinte al S. C. 
International Business Center Modern S. R. L. 
din Bucuresti, B-dul Carol I nr. 34-36, Sector 2 
(fostul Hotel MODERN), cu aceeasi ordine de 
zi. Aproba ordinea de zi a Adunarii Generale 
Ordinare cu urmatoarele puncte: 1. Prezentarea 
si aprobarea ordinei de zi; 2. Prezentarea textului 
si expunerea de motive a hotarârilor ce urmeaza 
a fi supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare; 
3. Prezentarea situatiei financiare si stadiul 
principalelor litigii aflate pe rol; 4. Prezentarea 
si supunerea spre aprobare a raportului de 
activitate al Administratorului General pentru 
anul 2015, prezentarea si aprobarea obiectivelor 
privind activitatea COPYRO pentru anul 2016; 
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a 
ra portului de activitate al Consiliului Director 
pentru anul 2015; 6.Aprobarea deciziilor Con
siliului Director privind activitatea COPYRO 
luate în anul 2015 si pâna la zi; 7. Prezentarea si 
supunerea spre aprobare a situatiilor financiare 
pe anul 2015; 8. Prezentarea si supunerea spre 
aprobare a darii de seama pentru anul 2015 
în format ORDA; 9. Prezentarea si supunerea 
spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori 
pentru anul 2015; 10. Prezentarea si supunerea 
spre aprobare a raportului de activitate al 
Comisiei Speciale Permanente privind Accesul 
la Informatii pentru anul 2015; 11. Prezentarea 
si supunerea spre aprobare a raportului de 
activitate al Comisiei de Lectura pentru anul 
2015; 12. Prezentarea si supunerea spre apro
bare a raportului de activitate al Comisiei de 
Repartitii pentru anul 2015; 13. Prezentarea 
si supunerea spre aprobare a bugetului de 
venituri si cheltuieli estimativ pentru anul 
2016; 14.Aprobarea comisionului administrativ 
COPYRO aplicabil pâna la urmatoarea Adunare 
Generala; 15.Alegea membrilor Consiliului 
Director si a Presedintelui COPYRO conform 
prevederilor statutare, precum si confirmarea 
sau alegerea altor comisii ce funtioneaza în 
cadrul asociatiei; 16. Informari, discutii. Diverse. 

CITATII

Se CITEAZA PARATUL PANDURU CONS
TANTIN pentru procesul de divort aflat pe 
rolul Judecatoriei Slatina, in dosarul civil nr. 
7930/311/2015, avand termen de judecata 
la data de 18.03.2016, completul 4, cu 
mentiunea personal la interogatoriu. 

NuMituL DUMITRU GHEORGHE cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Str. Calan nr. 36, Sector. 
3, Bucuresti, este citat la Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a-VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari 
Sociale, in data de 07.03.2016, ora12.30, Com
plet C22, camera 226, in calitate de parat in 
Dosarul nr. 21409/3/2015, in dosarul purtat in 
contradictoriu cu reclamanta SC MERIDIAN TAXI 
SRL, litigiu ce are ca obiect actiune in raspundere 
patrimoniala. 

DebitoaRea S. C. MIFSTER S. R. L. cu sediul in 
Liesti, jud. Galati, avand C. U. I. 27726227 este 
citata la Tribunalul Galati, in data de 14.03.2016, 
ora 09:00, sala 11, complet c3 lj civ ii, in dosarul 
nr. 2281/121/2015 avand ca obiect cerere de 
deschidere a procedurii generale a insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014. 

DebitoaRea S. C. CARSONWEB TRADER S. R. 
L. cu sediul in sat Costi, jud. Galati, avand C. U. I. 
33529939 este citata la Tribunalul Galati, in data 
de 04.03.2016, ora 08:30, sala 11, complet c4 civ 
ii, in dosarul nr. 4581/121/2015 avand ca obiect 
cerere de deschidere a procedurii generale a 
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014. 

NuMitii: Toderascu Costel, Toderascu Anisoara, 
Toderascu Laurentiu Danut, Toderascu Ana
Maria, Toderascu AlinaIoana cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Galati, str. Siderurgistilor 
nr. 44, bloc M5A, ap. 46, sunt chemati la 
Judecatoria Galati în data de 8 martie 2016, 
sala 5, cc9n, ora 9.30, în calitate de chemati în 
garantie pentru fond actiune în pretentii în 
dosarul civil nr. 3486/233/2014, în contradictoriu 
cu reclamanta Asociatia de proprietari nr. 759 si 
Municipiul Galati prin Primar. 

iNteRveNieNtuL fortat Gabor Ianos, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Negresti Oas, str. Unirii, 
nr. 73, jud. Satu Mare este chemat în judecata 
de Mold Marius Zoltan, domiciliat în municipiul 
Carei, str. Budai Nagz Antal, nr. 2 / A, jud. Satu 
Mare, în calitate de petent în dosarul nr. 767 / 266 
/ 2015 aflat pe rolul Judecatoriei Negresti Oas, 
cu termen de judecata la 10.03.2016, ora 08.30 
având ca obiect plângere contraventionala. 

PâRâta Fogel I. Ecaterina cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Craidorolt, nr. 13 A, jud. 
Satu Mare, este chemata în judecata de SC 
Topagrar SRL, cu sediul în comuna Craidorolt, str. 
Principala, nr. 207 / A, jud. Satu Mare, având CUI RO 
15268789, nr. ORC J 30 / 483 / 2010, reprezentata 
prin administrator Iuliana Feichtinger, în calitate 
de reclamanta în dosarul nr. 1589 / 218 / 2014 
aflat pe rolul Judecatoriei Carei, cu termen de 
judecata la 22.03.2016, ora 10, 00, având ca 

obiect prestatie tabulara. 

NuMita Gabor Nicoleta domiciliara in sat/com 
Oteleni, judetul Iasi, este citata la Judecatoria 
Pascani in data de 07.03.2016, ora 09.00, in 
calitate de parata in dosarul nr. 3456/866/2015, 
având ca obiect divort cu minori, reclamant fiind 
Gabor Stelian.  

ietcu STEFANIA domiciliata in com. Poieni, 
jud. Suceava, este citata in calitate de parat in 
procesul cu reclamanta Costin Gabriela in data 
de 21.03.2016 la Judecatoria Galati, in dosarul nr. 
9765/233/2013. 

SPac ILIE DORINEL cu ultimul domiciliu in 
Suceava, este citat in calitate de parat in 
procesul cu reclamanta Costin Gabriela in data 
de 21.03.2016 la Judecatoria Galati, in dosarul nr. 
9765/233/2013. 

NuMita Imre Corina Olimpia, cu ultimul domi
ciliu cunoscut in loc. BaiaMare, Bdul Bucuresti, 
nr. 33, ap. 77, jud. Maramures este citata pentru 
data de 06.04.2016 la Judecatoria BaiaMare in 
dosarul nr. 2843/182/2015, sala 23civil. 

PâRâta Dumitru Elena Marinela cu ultimul 
domiciliu în Bucuresti (adresa necunoscuta) 
este chemata la data de 04.03.2016, orele 
09.00, la Judecatoria Mizil în proces de divort cu 
Petre Dumitru. 

JuDecatoRia Timisoara dosar 24851/325/2015. 
Paratul Petrovics Constantin cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Jimbolia str. Traian Grozavescu 
nr. 24 in prezent cu domiciliul necunoscut este 
chemat la aceasta instanta pentru data de 
12.04.2016 sala 327 complet c13c in calitate de 
parat in proces cu Checiches Mihaela Nadia 
pentru stabilire locuinta minori. 

DIVERSE
RuJaN Elena, Ilie Aurelian Trandafir, avand 
domiciliul in Bucuresti, str. Uioara, nr. 7, bl. A14, 
sc. B, et. B, ap. 25, judet Ilfov, titulari ai planului 
P. U. Z construire ansamblu locuinte P+1E+M, 
functiuni complementare, amenajare circulatii, 
utilitati, imprejmuire teren in localitatea Berceni, 
judet Ilfov, T16, P696/1, 693 lot 1, 2, 694/1, 2, 3, 
4, anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Con
sulativ pentru PUZ construire ansamblu locuinte 
P+1E+M. Documentatia putand fi consultata pe 
siteul 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 
9.0014.00, incepand cu data de 17.02.2016. 

vLaDut George, avand domiciliul in Bucuresti, 
Bd. Gheorghe Sincai, nr. 12, bl. 12, sc. 3, ap. 69, 
sector 4, titular al planului P. U. D construire 
locuinta semicolectiva P+1E+M, localitatea 
Berceni, judet Ilfov, T5, P18/1/14, 15, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului Favorabil pentru PUD 
construire locuinta semicolectiva P+1E+M. 
Documentatia a fost afisata pentru consultare 
pe siteul 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), in termen de 15 zile calendaristice 
de la publicarea anuntului, incepand cu data de 
17.02.2016. 

Societatea Cartogate Group, Catelu, Str. 
Apusului nr. 1, Ilfov, titular al activitatii Revizuire 
autorizatie de mediu nr. 312/30.08.2012 revizuita 
22.11.2013 reluare activitate de incinerare 
la adresa sediului, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
revizuirii autorizatiei de mediu pentru activitate. 
Informatiile privind potentialul impact asupra 
mediului si activitatii pot fi consultate la sediul 
APM IF din Bucuresti Aleea Lacul Morii nr. 1, sec. 
6 în cadrul orelor de program.

tituLaRuL IONITA ALEXANDRU CATALIN, 
ANUNTA PUBLIC CA ESTE INTERESAT ASUPRA 
DECLARARII INTENTIEI DE PUD, DIN SOS. MIHAI 
BRAVU NR. 227 N, SECT. 3, BUCURESTI, IN 
VEDEREA CONSTRUIRII IMOBIL REZIDENTIAL 
2S+P+4+ETAJ TEHNIC. PUBLICUL INTERESAT 
POATE TRANSMITE IN SCRIS COMENTARII SI 
SUGESTII LA PRIMARIA SECT. 3 BUCURESTI, STR 
PARFUMULUI NR 2-4 - 021/3180324-29.   

DaScaLu Raluca Iuliana, avand domiciliul in 
comuna Berceni, judet Ilfov, titulari ai planului 
P. U. Z construire ansamblu locuinte P+1E+M 
functiuni complementare, amenajare circulatii, 
utilitati, in localitatea Berceni, judet Ilfov, T23, 
P55/2/10, 11, 12, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate pentru PUZ construire ansamblu 
locuinte P+1E+M. Documentatia putand fi 
consultata pe siteul 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 9.00
14.00, incepand cu data de 17.02.2016. 

aLMaJaNu SilvianVasile, avand domiciliul in 
oras PopestiLeordeni, str. Leordeni, nr. 120B, 
judet Ilfov, titulari ai planului P. U. Z-- modificare 
parcelare teren pentru construire ansamblu 
locuinte P+1E+M in localitatea Berceni, judet Ilfov, 
T38, P107/1/33, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic 
Consulativ pentru PUZ construire ansamblu 
locuinte P+1E+M. Documentatia putand fi con-
sultata pe siteul 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 
9.00-14.00, incepand cu data de 17.02.2016. 

ANIVERSARI
La multi ani de Dragobete, pentru baieti si pentru 
fete si pentru ce cinstim cu totii, de ziua feminitatii. 
5(7) brevete si 33 premii internationale. Am 
transformat o masinarie care merge la infinit cu 

aceleasi pile electrice. Unde pot sa o prezint ca 
so vada poporul, ca un cadou de ziua feminitatii? 
Dau anunturi cu urari, la toate sarbatorile, dar 
nimeni nu... cârnuion2015@yahoo.com . Macar 
pentru sistemul de aripi concepute, superioare 
naturii, felicitatima. Daca le inventa Da Vinci, 
zburau multi cu ele. Facebook Cârnu Ion (foto
video). Cui da mesaj scris cu un sfat sai dea 
Dumnezeu sanatate. 0728/005.803 (rog mesaj 
scris). Romica fara Julieta, care vrea sa salveze 
România cu inventii.   

PIERDERI
PieRDut Certificat Constatator al firmei BIO 
TOTAL SRL, J28/128/2007 de la sediul firmei, 
conform Declaratiei Model 3 nr. 20785/12.12.2011. 
Se declara nul. 

PieRDut atestat profesional conducator auto 
transport marfa, pe numele de FLOREA CATALIN 
TEODOR. Îl declar nul. 

Sc. PERFECT CADOURI FOTOGRAFICE SRL, 
J40/1295/2012, CUI: 30874533, sediu: Bucuresti, 
sect. 5, str. Nedeia, nr. 4, declara pierdut si nul 
Certificat Constatator pentru sediu social, nr. 
837269/01.11.2012. 

LeGitiMatie student emisa ASE pe numele 
Marin Liviu Costin. 

Sc Hellenic Plastic avand CUI 17170182 a pierdut 
T2L nr 13/25.01.2016 emis de ROBU1400-BV DE 
interior Bucuresti il declaram nul. 

PieRDut certificat de inregistrare emis de registrul 
comertului Prahova in data de 20.01.2004 cu 
seriaB nr. 0255524, pe numele: SC Ambrok SRL., 
sediul social: Ploiesti, str. Marasesti nr. 15, judetul 
Prahova, CUI:16062328, J29/106/19.01.2004. Il 
declar nul. 

PieRDut certificat manager transport persoane, 
seria AMPI, nr. 2664. Il declar nul. 

PieRDut cardul ADR de formare a conducatorilor 
ce transporta marfuri periculoase. Nr. 050339. 
Nr. contact 0748617737. 

PieRDut certificate constatatoare de la terti 
si sediul social si certificat de inmatriculare ale 
BIGONG MEDIA EVOLUTION SRL J40/9134/2013, 
C. U. I. :32038577, cu sediul in Bucuresti, intrarea 
Maresal Jozef Pilsudski, nr. 5, sector. 1. Le declar 
nule. 

PieRDut Carnet de munca seria ID nr. 0331799 
pe numele BANFI LUDOVIC. Se declara nul. 

PieRDut certificate constatatoare de la terti 
si sediul social si certificat de inmatriculare 
apartinand EISAND SERV SRL, J40/16735/2008, 
C. U. I. :24541755, cu sediul in Bucuresti, Str. 
Lamaitei, nr. 26, sector. 4. Le declar nule. 

MuReSaN Gheorghe pierdut certificat manager 
transport persoane nr. 15199 eliberat de ARR. Se 
declara nul. 

Sc Muresan Merla Trans SRL, pierdut caiet, foi 
de parcurs pentru transport ocazional în trafic 
national, seria 48547 eliberat de ARR Satu Mare. 
Se declara nul. 

veLvet TOURS SRL, Bucuresti str. Istriei nr. 6, bl. 
21D, sc. 1, et. 6, ap. 39, sector 3, J40/5033/2009, 
CUI 25452664 declara pierdute in imprejurari 
necunoscute urmatoarele acte originale emise 
de ORC-TB: certificat de inregistrare, certificate 
constatatoare privind avizele de functionare. Se 
declara nule. 

DECESE

vioRica si prof. dr. constantin Dumitrescu 
anunta cu regret decesul cuscrului lor ing. 
GHeoRGHe oPRea. Dumnezeu sa-l odih-
neasca in pace! Nu te vom uita niciodata! 
tataie, chiar daca ne privesti din cer, 
nu vei pleca niciodata de langa noi. 
Dumnezeu sa te ocroteasca în pace si 
liniste! 

MaRia oPRea anunta cu nemarginita 
durere, decesul în 17 februarie a sotului 
sau, ing. GHeoRGHe oPRea. casnicia 
de peste 6 decenii ne va uni în vesnicie. 
Înhumarea va avea loc la cimitirul bellu 

ortodox, capela centrala în ziua de vineri 
19 februarie ora 12. 

SuNteM alaturi de Oana si Emil în greaua 
încercarea pricinuita de trecerea în nefiinta 
a domnului GHEORGHE OPREA. Sincere 
condoleante! Fam. Paunescu. 

SuNteM alaturi de Oana si Emil în aceste 
momente de grea încercare si durere la 
trecerea în nefiinta a domnului GHEORGHE 
OPREA. Sincere regrete! Fam. Dogaru. 

COMEMORARI

COMEMORARI

AI UN  
anunţ  
DE DAT?  
IEFTIN  
şi rapid 
sună la 
0372.130.324
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OFERTE SERVICIU

Angajăm personal cu experiență în tot 
fluxul de producție mobilier (debitare, 
cantuire, montaj mobilier) pt. fabrică de 
mobilă Mobteco Product. Salariu negoci-
abil; 0733.107.767; office@mobteco.ro

CLUB VILA BRAN (BRAN, BRAȘOV), AN-
GAJEAZĂ CU EXPERIENȚĂ: BUCĂTAR, 
OSPĂTAR, BARMAN, CAMERISTĂ, MUN-
CITOR ÎNTREȚINERE, INSTALATOR, FO-
CHIST. 0722.268.866

CLUB VILA BRAN (BRAN, BRAȘOV), AN-
GAJEAZĂ: VÂNZĂTOR LA CENTRUL DE 
INFORMARE TURISTICĂ. 0722.268.866

Îți dorești un loc de muncă, cu posibilități 
de afirmare și realizare profesională, 
într-un mediu de muncă plăcut? Primă-
ria Sectorului 2 îți oferă acum această 
oportunitate. Profită de ea participând la 
concursul organizat de instituția noastră 
în data de 07.03.2016, pentru ocuparea 
următorului post temporar vacant: 1 post 
inspector de specialitate S I la Biroul Mo-
nitorizare Proiecte: condiții de ocupare: 
studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalen-
tă: științe juridice, științe economice, 
administrație publică, inginerie civilă, 
ingineria instalațiilor, ingineria mediului; 
vechime în specialitatea studiilor cerute- 
4 ani. Concursul este anunțat cu 10 zile 
lucrătoare înainte de data concursului 
prin afișare la sediul instituției, precum 
și prin publicarea pe Internet pe pagina 
www.ps2.ro. Data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de con-
curs: 25.02.2016. Relații suplimentare se 
pot obține la telefoanele 021.252.83.78/ 
021.209.61.54 sau la sediul Primăriei Sec-
tor 2. Nu rata această șansă!

Îți dorești un loc de muncă, cu posibilități 
de afirmare și realizare profesională, 
într-un mediu de muncă plăcut? Primă-
ria Sectorului 2 îți oferă acum această 
oportunitate. Profită de ea participând la 
concursul organizat de instituția noastră 
în data de 23.03.2016, pentru ocuparea 
următoarei funcții publice de execuție 
vacante: 1 post consilier, clasa I, grad pro-
fesional debutant la Serviciul Stare Civilă; 
condiții de ocupare: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvi-
te cu diplomă de licență sau echivalentă; 
fără vechime în specialitatea studiilor ce-
rute. Concursul este anunțat cu 30 de zile 
înainte de data concursului prin afișare 
la sediul instituției, precum și prin publi-
carea pe Internet pe pagina www.ps2.
ro. Relații suplimentare se pot obține la 
telefoanele 021.252.8378/ 021.209.61.54 
sau la sediul Primăriei Sector 2. Nu rata 
această șansă!

Consiliul Local REȘIȚA SERVICIUL PUBLIC 
„DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ” Or-
ganizează concurs. I. Biroul de Asistență 
Medicală -Asistent Medical Principal 
-cabinet dentist (1 post); Asistent Medi-
cal Generalist -cabinet dentist (1 post); 
II. Biroul de Asistență Socială Comunitară 
Centrul „Creșe” Asistent Medical Principal 
(1 post); Asistent Medical Generalist (1 
post); Candidații trebuie să îndeplineas-
că condițiile prevăzute de art.3 din H.G. 
286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, privind Regulamentul -cadru 
de ocupare a unui post vacant a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. 1. Condiții de 
participare și specifice sunt: 1.1 Condițiile 
de participare și specifice pentru postul 
de Asistent Medical Principal sunt: -stu-
dii medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -studii postliceale absolvite cu 
diplomă -școală sanitară postliceală sau 
echivalentă, sau diplomă de studii post-
liceale prin echivalare, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 797/1997; -absolvent al 
examenului de grad principal, -vechimea 
necesară pentru ocuparea postului este 
de minim 5 ani în specialitatea studiilor; 
1.2 Condițiile de participare și specifice 
pentru postul de Asistent Medical Gene-
ralist sunt: -studii medii absolvite cu di-
plomă de bacalaureat; -studii postliceale 
absolvite cu diplomă -școală sanitară 
postliceală sau echivalentă, sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare, con-
form Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; 
-vechimea necesară pentru ocuparea 
postului este de minim 6 luni în speciali-
tatea studiilor; 2. Condiții de desfășurare 
a concursului: Concursul se organizează 
la sediul Serviciului Public „Direcția de 
Asistență Socială”, str. Libertății nr.18-22, 
în data de: -14 martie 2016, ora 12.00 -pro-
ba scrisă; -16 martie 2016, ora 14.00 -in-

torului instituției; -copie după actul de 
identitate; -copie după actul de naștere 
și căsătorie (unde este cazul); -copiile do-
cumentelor care atestă nivelul studiilor 
solicitate; -copia carnetului de muncă, 
sau o adeverință care să ateste vechimea 
în muncă; -cazier judiciar sau o declarație 
pe propria răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă incompatibil 
cu funcția pentru care candidează (dar, 
până la data desfășurării primei probe 
de concurs, candidatul este obligat să 
prezinte originalul cazierului judiciar); 
-adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, eli-
berată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie 
al candidatului sau de către unitățile sa-
nitare abilitate; -curriculum vitae. Actele 
prevăzute pentru dosarul de concurs vor 
fi prezentate și în original în vederea ve-
rificării conformității copiilor cu acestea. 
Relații suplimentare pot fi obținute la 
sediul Creșei de copii Borșa între orele 
8,00-13,00 sau la telefon 0262/342.394, 
persoana de contact Toma Cristina.

DIVERSE

Succesorii legali ai autorului Jean Grosu, 
care își pot dovedi calitatea prin acte de 
succesiune, sunt rugați să contacteze 
COPYRO la sediul din str. Paleologu nr.5A, 
ap.3, sector 2, București, de luni până vi-
neri între orele 10.00-15.00, sau la nr. de 
tel. 021/3172921, email: office@copyro.
ro în vederea actualizării/reglementării 
situației drepturilor de autor.

MUREȘAN GHEORGHE-SEBASTIAN și 
SCHIPPER GEORG titular al „PUZ Zonă 
locuințe cu funcțiuni complementare”, 
amplasat în comuna/localitatea Giroc, 
nr. CF 406317, jud. Timiș în suprafață de 
10200 mp aduce la cunoștința publicului 
că decizia etapei de încadrare, din proce-
dura de reglementare conform H.G. nr. 
1076/2004, este cea de adoptare a pla-
nului fără aviz de mediu. Propunerile de 
reconsiderare a deciziei se vor transmite 
în scris, în termen de 10 zile calendaristice, 
la sediul APM Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, 
nr. 18-18A, Timișoara.

Lichidatorul judiciar LIQUIDATION CUTE 
&HUSARU SPRL Bacau notifică deschi-
derea procedurii de faliment în procedura 
simplificată a debitorului S.C. UMB REPA-
RATII SA cu sediul în Bacău, str. Calea Re-
publicii nr.199, jud. Bacău, J04/2138/2004, 
CUI 16970640 și dizolvarea debitorului, 
Dosar nr. 2533/110/2015- Tribunalul Ba-
cău. Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanțelor nascute în 
perioada de observație 10 zile de la primi-
rea notificării, însoțită de documente jus-
tificative; Termenul limită de verificare a 
creanțelor, de intocmire și publicare în BPI 
a tabelului preliminar de creanțe -10 zile 
de la expirarea termenului de depunere 
a cererilor de creanțe; Termenul limită de 
definitivare a tabelului creanțelor -ma-
xim 25 de zile de la expirarea termenului 
de întocmire și publicare a tabelului preli-
minar; Termen pentru continuarea proce-
durii: 12.05.2016, complet CF3, ora 13.

CII Crucianu Mariana, lichidator judiciar al 
SC BEBE GOM SRL, dosar nr.397/110/2016 
Tribunalul Bacău, notifică creditorilor des-
chiderea procedurii falimentului debitoa-
rei. Termene limită: 21 martie 2016 -înre-
gistrarea cererilor de creanțe; 30.03.2016 
-tabelul preliminar; 25.05.2016 -tabelul 
definitiv. Prima adunare a creditorilor: 4 
aprilie 2016, ora 14,oo. Relații suplimenta-
re: 0744.768985.

CII Crucianu Mariana, lichidator judiciar al 
SC Mundis Trade SRL, dosar 2/110/2016 
Tribunalul Bacău notifică creditorilor 
deschiderea procedurii falimentului de-
bitoarei. Termene limită: 11.03.2016 -înre-
gistrarea cererilor de creanțe; 30.03.2016 
-tabelul preliminar; 25. 05.2016 -ta-
belul definitiv. Prima adunare a credi-
torilor: 4 aprilie 2016, ora 11,oo. Relații 
0744.768985.

Subscrisa Heral Consult IPURL, în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului SC Niky 
Emarox SRL în dosar nr. 2155/97/2014 
cu sediul social în București, sector 3, str. 
Băniei, nr. 17, et.1, ap. 4, număr de ordine 
în registrul comerțului J40/1418/2011, cod 
de identificare fiscală 13574439, NOTIFI-
CĂ Deschiderea procedurii falimentului și 
eventualii creditori ai societății debitoare 
în vederea înregistrării creanțelor născute 
în perioada 10.09.2014 -20.01.2016 până 
la data de 04.03.2016 la sediul lichida-
torului judiciar în Orăștie, str. N. Bălcescu, 
nr. 4, jud. Hunedoara și la Registratura 

Tribunalului Hunedoara. Termenul pen-
tru întocmirea tabelului suplimentar al 
creanțelor este 01.04.2016, termenul 
pentru introducerea contestațiilor este 
19.04.2016, termenul limită pentru întoc-
mirea și afișarea tabelului definitiv conso-
lidat al creanțelor este 29.04.2016.

Anunț public privind decizia etapei de în-
cadrare Dumitra Van Den Broek. Dumitra 
Van Den Broek anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția Me-
diului Ilfov pentru proiectul „Construcție 
garaj de barcă- construcție provizorie”, 
propus a fi amplasat în Snagov- Strada 
Intrarea Salcâmilor nr.18, județul Ilfov. 
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI 
ASUPRA MEDIULUI ȘI EVALUĂRII ADEC-
VATE. 1.Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov din București, str. 
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, în zilele de 
luni până joi, între orele 9.00-13.00, pre-
cum și la următoarea adresă de internet 
www.apm-ilfov.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 5 zile de la data publicării prezentului 
anunț, până la data de 23.02.2016.

La Primăria sector. 6 s-a depus 
documentația PUD pentru str Liniei nr. 
20 în vederea obținerii Autorizației de 
Construcție locuință s+p+4e. Pentru 
informații doritorii se pot adresa Serviciu-
lui Urbanism al Primăriei sector. 6 Calea 
Plevnei nr. 147-149, tel: 0376.204.319

ADUNĂRI GENERALE

Asociația CAR Speranța România anunță 
Adunarea Generală anuală pentru data 
de 10.03.2016 și 12.03.2016 la ora 10.00 
în sala de ședințe a Primăriei Sector 6, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Raportul de 
activitate al Consiliului Director; 2. Ra-
portul Comisiei de Cenzori; 3. Aprobarea 
bilanțului pentru anul 2015; 4. Aprobarea 
Proiectului de Buget pe anul 2016; 5. Mo-
dificări la Statutul Asociației; 6. Probleme 
organizatorice ale Asociației; 7. Diverse.

ANUNȚ ADUNARE GENERALĂ. Asociația 
COPYRO -Societate de Gestiune Colecti-
vă a Drepturilor de Autor, prin Consiliul Di-
rector, aduce la cunoștință membrilor săi, 
în conformitate cu prevederile statutare, 
convocarea Adunării Generale Ordinare a 
asociatiei pentru data de 24 martie 2016 
orele 11.00 în București, str. Dr. Paleologu 
nr.5A, Ap.3, Sector 2. În situația în care nu 
se realizează cvorumul necesar, conform 
statutului, Adunarea Generală Ordinară 
se reconvoacă pentru data de 25 martie 
2016 orele 11.00 la Sala Millenium din 
cadrul Centrului de Conferințe al S.C. 
International Business Center Modern 
S.R.L. din București, B-dul Carol I nr.34-
36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu 
aceeași ordine de zi. Aprobă ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare cu următoa-
rele puncte: 1.Prezentarea și aprobarea 
ordinei de zi; 2.Prezentarea textului și 
expunerea de motive a hotărârilor ce ur-
mează a fi supuse aprobării Adunării Ge-
nerale Ordinare; 3.Prezentarea situației 
financiare și stadiul principalelor litigii 
aflate pe rol; 4.Prezentarea și supunerea 
spre aprobare a raportului de activitate 
al Administratorului General pentru anul 
2015, prezentarea și aprobarea obiecti-
velor privind activitatea COPYRO pentru 
anul 2016; 5.Prezentarea și supunerea 
spre aprobare a raportului de activitate 
al Consiliului Director pentru anul 2015; 
6.Aprobarea deciziilor Consiliului Direc-
tor privind activitatea COPYRO luate în 
anul 2015 și până la zi; 7.Prezentarea și 
supunerea spre aprobare a situațiilor 
financiare pe anul 2015; 8.Prezentarea și 
supunerea spre aprobare a dării de seamă 
pentru anul 2015 în format ORDA; 9.Pre-
zentarea și supunerea spre aprobare a 
raportului Comisiei de Cenzori pentru 
anul 2015; 10.Prezentarea și supunerea 
spre aprobare a raportului de activitate 
al Comisiei Speciale Permanente privind 
Accesul la Informații pentru anul 2015; 
11.Prezentarea și supunerea spre aproba-
re a raportului de activitate al Comisiei de 
Lectură pentru anul 2015; 12.Prezentarea 
și supunerea spre aprobare a raportului 
de activitate al Comisiei de Repartiții pen-
tru anul 2015; 13.Prezentarea și supunerea 
spre aprobare a bugetului de venituri și 
cheltuieli estimativ pentru anul 2016; 
14.Aprobarea comisionului administrativ 
COPYRO aplicabil până la următoarea 
Adunare Generală; 15.Alegea membrilor 
Consiliului Director și a Președintelui CO-

PYRO conform prevederilor statutare, 
precum și confirmarea sau alegerea altor 
comisii ce funționează în cadrul asociației; 
16.Informări, discuții. Diverse.

LICITAȚII

ROMCONSULT IPURL LICHIDATOR JUDI-
CIAR AL S.C. FORELLE SRL anunță organi-
zarea în fiecare zi de miercuri a licitațiilor 
privind valorificarea averii debitoarelor 
reprezentând: Imobile ale S.C. FORELLE 
SRL: -Păstrăvărie cu teren și utilități afe-
rente situate în loc Joseni sat Borzont, 
preț de pornire al licitației 529.500 lei; 
-Teren 3.000 mp și construcție (pensiune 
parțial realizată, suprafața desfășurată 
1.896 mp) situate în loc Joseni sat Bor-
zont, preț de pornire al licitației 824.000 
lei; -Teren 1.445 mp și imobil (clădire 
birouri suprafață desfășurată 690 mp) 
construit în Gheorgheni str. Kossuth Lajos 
nr 183. Preț de pornire al licitației 434.250 
lei (reducere 25%). Informații la tel 0267-
317046 mobil 0728-969014.

Cabinetul Individual de Insolvență 
Sava Jenică Cristinel cu sediul profesi-
onal în București, str Negoiu nr. 30 et. 
2 apt. 3 sector 3, telefon 0720530400, 
fax: 0213226410, email: cristi.sava@ 
sava-lawfirm.ro, în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. FORAJ SONDE 
PLOIEȘTI S.A. -în faliment cu sediul în Băi-
coi, Str. Înfrățirii nr. 111, jud. Prahova, având 
număr de ordine în Registrul Comerțului 
J29/3333/1992 și CUI 3349146, în cadrul 
procedurii de faliment a debitorului S.C. 
FORAJ SONDE PLOIEȘTI S.A. care face 
obiectul dosarului nr. 2307/105/2012 
aflat pe rolul Tribunalul Prahova, Secția 
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
și Fiscal, face public următorul anunț re-
feritor la procedura de supraofertare ca 
urmare a vânzării prin negociere directă, 
respectiv oferta aprobată de către adu-
narea creditorilor a unui bun imobil, pre-
văzută de art. 118 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenței: În confor-
mitate cu hotărârea adunării creditorilor 
debitorului S.C. FORAJ SONDE PLOIEȘTI 
S.A. din data de 17.02.2016 a fost aproba-
tă, de principiu, vânzarea directă către un 
cumpărător identificat a bunului imobil 
aparținând debitoarei SC Foraj Sonde 

Ploiești SA format din teren intravilan în 
suprafața de 830 mp (811 mp măsurată) 
situat în Băicoi, str. Înfrățirii nr. 111, jud 
Prahova având număr cadastral 2080 în-
scris în cartea funciara 20072 a localității 
Băicoi pentru prețul total de 7.000 euro 
(saptemii) euro în echivalent lei la cursul 
BNR din ziua plății. Prețul total nu inclu-
de TVA (20%). Transferul posesiei și al 
dreptului de proprietate se vor face după 
urmărea procedurii supraofertării mai 
jos descrisă și după achitarea restului de 
preț. Condițiile procedurii supraofertării 
sunt următoarele: -Pasul de supraoferta-
re va fi în cuantum net (fără TVA) de 10% 
din prețul de vânzare aprobat de creditori. 
-Termenul de supraofertare este de 30 de 
zile calendaristice calculate de la data pu-
blicării anunțului de supraofertare în ziar. 
-Supraoferta va fi depusă în scris la lichi-
datorul judiciar înăuntrul termenului de 
supraofertare însoțită în mod obligatoriu 
de dovada depunerii garanției în valoare 
de cel puțin 10% din noul preț oferit cu 
respectarea celorlalte condiții prevăzute 
în caietul de sarcini și în regulamentul de 
valorificare. -În cazul în care o supraofertă 
va fi depusă în mod valabil în termenul de 
supraofertare, lichidatorul judiciar va ține 
cu ofertantul și supraofertantii în termen 
de maxim 5 zile calendaristice de la ziua 
încheierii termenului de supraofertare o 
licitație publică deschisă, prețul de porni-
re fiind cel mai mare preț supraofertat, iar 
pasul de licitație fiind de 5% din valoarea 
prețului de pornire. Relații suplimentare 
se pot obține de la lichidatorul judiciar cu 
datele de mai sus.

LIQUIDATION CUTE &HUSARU SPRL lichi-
dator judiciar al S.C. PRODSEC SRL- Do-
sar 1097/110/2009** Tribunalul Bacău, 
vinde prin NEGOCIERE DIRECTA la prețul 
de 41.845 lei reprezentând 50% din 
prețul de evaluare, următoarele terenuri 
situate în sat Prajoaia, com. Livezi, jud. 
Bacău: 1) 1640 mp teren intravilan C.F./
nr. cadastral 60517 =8.483 lei; 2) 1740 
mp teren intravilan C.F./nr. cadastral 
60518= 9.000 lei; 3) 4.200 mp teren ex-
travilan C.F./nr. cadastral 60524= 3.476 
lei; 4) 15.850 mp teren extravilan C.F./nr. 
cadastral 60522= 13.116 lei; 5) 6.704 mp 
teren extravilan C.F./nr. cadastral 60519= 
5.548 lei; 6) 1.500 mp teren extravilan 
C.F./nr. cadastral 60520=1.862 lei; 7) 290 

terviul. Ultima zi de depunere a dosarelor 
este 03 martie 2016 ora 16.00. Condițiile 
de participare la concurs, bibliografia 
și actele solicitate candidaților pentru 
dosarul de înscriere sunt afișate la sediul 
Serviciului Public „Direcția de Asistență 
Socială”, precum și pe site-ul Primăriei 
Reșița - www.primariaresita.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Serviciului Public „Direcția de Asistență 
Socială” strada Libertății nr.18-22, sau la 
telefon 0355/080.242.

Direcția Silvică Dolj organizează concurs 
în data de 29.02.2016, ora 09:00, la sediul 
din str. Iancu Jianu nr. 19 mun. Craiova, 
pentru ocuparea unui post vacant de con-
silier juridic, pe perioadă nedeterminată. 
Relații privind: -modalitatea de verificare 
a competențelor profesionale; -condițiile 
de participare; -conținutul dosarelor, ce 
se depun la sediul D.S. Dolj, până în data 
de 26.02.2016, ora 14:00; -bibliografie, 
tematica și alte informații se pot obține 
de la sediul D.S. Dolj și sediile ocoalelor 
din structura D.S. Dolj, precum și la nr. de 
telefon 0251/421.363.

Muzeul Național al Țăranului Român, 
cu sediul în București, Șos. Kiseleff, nr. 
3, sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant de cercetător 
științific gradul I în domeniul studii cultu-
rale, specialitatea etnologie. Concursul se 
va desfășura conform Legii nr. 319/2003 
(privind Statutul personalului de cerce-
tare- dezvoltare), Ordinul MEdCTS nr. 
6560/ 2012 și MEN nr. 4204/2013 (privind 
aprobarea standardelor minimale nece-
sare și obligatorii pentru conferirea titlu-
rilor didactice din învățământul superior 
și a gradelor profesionale de cercetare- 
dezvoltare) și Regulamentul de concurs 
(aprobat în Consiliul de administrație 
al muzeului) și va avea loc în data de 4 
aprilie 2016 la sediul instituției. Dosarele 
de concurs se depun în termen de 30 de 
zile de la data apariției anunțului în ziar, 
la Biroul Resurse Umane al instituției. 
Informații suplimentare se pot obține 
de la Biroul Resurse Umane al instituției, 
la tel. 021/3179661 interior 161 și pe si-
te-ul muzeului. Manager, Virgil Ștefan 
Nițulescu.

SOCIETATE construcții structuri me-
talice București angajează lăcătuși 
(după desen), sudori CO2 și montatori 
structuri metalice. Tel./fax: 
021.345.26.23

Caut bonă internă pt. copil de 1an și menaj 
în jud. Timiș! Ofer cazare+ masă și salar 
2000lei. Tel: 0722.199.554

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE organizează în 
zilele de 14 martie 2016, orele 9.30 -proba 
scrisă, 17 martie 2016, orele 15.00 -proba 
practică și 22 martie 2016, orele 15.00 -in-
terviul la sediul instituției din str. Apolo-
dor nr. 17, latura Nord, sector 5, București, 
concurs pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a unui post contractual 
de execuție vacant de șofer I din cadrul 
Direcției generale management finan-
ciar, resurse umane și achiziții -Serviciul 
administrativ și logistică. Documentele 
necesare înscrierii la concurs, condițiile 
generale, specifice și bibliografia sunt 
afișate la sediul ministerului din strada 
Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5, 
București și pe site-ul ministerului www.
mdrap.ro. Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este 7 martie 2016.Informații suplimen-
tare pot fi obținute la numărul de telefon: 
037211.14.71.

Creșa de copii Borșa, județul Maramureș, 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr.284/2010 și Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, modificată și completată cu 
Hotărârea Guvernului 1027/2014, orga-
nizează concurs pentru ocuparea a două 
funcții contractuale de execuție vacante 
de îngrijitoare, pe durată nedetermi-
nată: Concursul va consta în trei etape, 
după cum urmează: a) selecția dosarelor 
de înscriere în perioada de 07.03.2016-
08.03.2016; b) proba scrisă va avea loc 
în data de 14.03.2016, ora 10.00, la sediul 
Creșei de copii Borșa; c) interviul va avea 
loc în data de 18.03.2016, ora 10.00, la 
sediul Creșei de copii Borșa. Condiții gene-
rale și specifice necesare pentru ocuparea 
posturilor de mai sus: a) Condiții generale: 
sunt cele prevăzute la art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011; b) Condiții speci-
fice: -studii generale. Cei interesați vor de-
pune la Creșa de copii Borșa, la biroul Re-
surse umane, până la data de 04.03.2016, 
inclusiv, un dosar care va cuprinde: -cerere 
de înscriere la concurs adresată conducă-

Comenzile de mică publicitate se fac de luni până vineri  
între orele 9.00-15.45. Relații la tel.: 021-20.30.835
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