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Executăm acoperişuri de ţiglă, 
metalice, ceramică, dulgherie, 

hidroizolaţii, jgheaburi, bituminoase, 
mici reparaţii de urgenţă.  

Reduceri la pensionari  15%.  
Telefon: 0759/100.217.

Societate de pază selecţionează în vederea 
angajării agenţi de securitate pentru Deva. 

Informaţii la telefon: 0733-195.223. 

Caut loc de muncă, contabilitate primară,  
secretariat, laborator construcţii.  

Telefon: 0742-210.094.

Proprietar, vând garsonieră decomandată, în Deva, 
zona Bejan, etaj 2, suprafaţă 26 mp, cu centrală 

proprie şi termopane. Preţ 25.000 euro. 
Telefon: 0727-618.839.

Caut 2 oameni pricepuţi pentru a lucra într-o livadă 
cu meri, în localitatea Săcămaş.  

Telefon: 0741-298.064.Caut grădinar pentru Deva.  
Telefon: 0722-341.487.

Vând maşină de scris manuală marca  
FACIT TP1, în perfectă stare de funcţionare,  

cu acte, fabricată în Suedia,  
preţ 300 lei negociabil şi tablouri.  

Telefon: 0722-262.712.

Angajez infirmieră şi asistent medical part-time  
pentru Cămin de bătrâni din Cristur (lângă Deva). 

Informaţii la telefon: 0753-083.333.

Reparăm acoperişuri, mansarde, învelim cu ţiglă 
metalică sau ceramică, placări de polistiren sau vată 

bazaltică, montăm carton bituminos şi sistemul 
pluvial. Oferim garanţie la toate lucrările şi reducere 

10% la suma totală.  
Informaţii la telefon: 0752-590.483.

CĂMINUL DE BĂTRÂNI CASA MAGIC,  
deschis în localitatea Băcia,  

poate fi a doua casă pentru părinţii  
sau bunicii dumneavoastră.  

Condiţii excelente de cazare –  
1 sau 2 persoane în cameră.  

 Informaţii la telefoanele:  
0762-986.702 sau 0768-116.080.

Închiriez la preţ mic, la curte în Deva, zona Spitalului, 
locuinţă mobilată şi un garaj unei persoane  
încadrată la muncă. Rog şi ofer seriozitate.  

Informaţii la telefon: 0724-451.762.

S.C. DRUPO S.R.L. Călan angajează:  
1. Inginer cu experienţă în ofertare/decontare/devize/ 

situaţii de lucrări în domeniul construcţii drumuri. 
Cerinţe: experienţă minim 2 ani în domeniu, cunoscător al 

programului Doclib şi al MS Office; persoană ordonată, 
energicã, cu spirit de iniţiativã. Constituie avantaj 
cunoştinţe de AutoCAD. 

2.   Inginer/maistru/tehnician constructor  –  
pentru poziţia de Şef punct de lucru; 

Cerinţe: experienţă minim 3 ani într-o poziţie similară (coordonare 
echipe muncitori); Specialitatea CFDP constituie avantaj; 
Domiciliul în zona Deva, Brad. 

Relaţii la tel.0734-779.416. 
CV-urile se vor transmite pe fax nr. 0254-734215 sau e-mail: 

drupo.resurseumane@yahoo.com. 

OFERIM SPRE ÎNCHIRIERE SPAŢIU 
PRETABIL CABINETE, BIROURI, 

SUPRAFAŢĂ 15 MP, ÎN DEVA, STR. 
ÎMPĂRATUL TRAIAN, NR. 33, ÎN SPATELE 

SPITALULUI JUDEŢEAN.  
INFORMAŢII LA TELEFON: 0730-958.202.

Vând casă, dependinţe, fântână,  
grădină suprafaţă 3000 mp, pomi fructiferi,  

viţă de vie, în zona Măgura, Almaşu Sec. 
Informaţii la telefoanele: 0749-014.020, 0723-335.034 

FUNDAŢIA OMENIA DACICĂ  
ANGAJEAZĂ  

cioplitori în piatră,  
calificaţi şi necalificaţi. 

CV-urile se trimit pe e-mail: 
fundatiaomeniadacica@gmail.com 

MINISTERUL FINANŢELOR  
Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice – Timişoara 
Administraţia Judeţeană  
a Finanţelor Publice Hunedoara 

B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 30 
Loc. Deva, Jud. Hunedoara 
Tel: 0254/216141 

0254/215944 
Fax: 0254/232797 
https://www.anaf.ro/asistpublic

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR MOBILE  

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 06 luna APRILIE, anul 2021, ora 11.00, în 
Municipiul DEVA, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 30, se vor vinde la licitaţie următoarele  bunuri mobile, proprietatea 
debitorului VIDAL POWER S.R.L. - CUI 32796822, licitaţia a II - a.  
                                                                                                                     Drepturile reale şi     Preţul de evaluare       Cota TVA/ 
                               Denumirea bunului mobil                                           privilegiile care       sau de pornire al     neimpozabil/ 
                                      Descriere sumară                                               grevează bunurile,           licitaţiei 3,                 scutit*) 
                                                                                                                       dacă este cazul        exclusiv TVA (lei)                   

1. Autoturism M1 Renault Kangoo, 1,2, nr. HD-08-VDL,  
fabricat în anul 2004, este un autoturism de transport persoane     A.J.F.P. Hunedoara            3.170 lei                    19 % 
şi materiale de mici dimensiuni, caroserie AC break,  
motor pe benzină cu tracţiune faţă, capacitate cilindrică  
1.149cmc, nr. Km aprox.320.000                                                                              

TOTAL                                                                                                                                                    3.170  lei                        
 

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare.  

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop 
şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: 
a) cerere de participare la licitaţie şi oferta de cumpărare (formular tip- se găseşte conform Ordin nr. 60/ 

09.01.2017 al preşedintelui ANAF publicat în M.O. al României, Partea I, nr.32 bis la Anexa nr.38 sau la sediul 
instituţiei noastre); 

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% 
din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul RO47TREZ3665067XXX009166, beneficiar AJFP 
Hunedoara, cod de identificare fiscală 4374407, deschis la  Trezoreria mun. Deva; 

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; 
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; 
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile 

de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: conform normelor legale în vigoare.................... 
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:: ………nu este cazul….... 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0254215944 int.153. 

MINISTERUL FINANŢELOR  
Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor  
Publice – Timişoara 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara 
Serviciul colectare executare silita persoane fizice 

B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 30 
Loc. Deva, Jud. Hunedoara 
Tel: 0254/216141 

0254/215944 
Fax: 0254/232797 
https://www.anaf.ro/asistpublic

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA 
BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE  

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modifi -
cările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 05, luna aprilie, ora 11.00, anul 2021, în loca -
litatea Deva, str.1 Decembrie 1918, nr. 30, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile propietatea debitorului 
TAMAS MARIUS NARCIS, fiind organizată licitaţia I-a: 

Casă şi două anexe gospodăreşti (bucătărie+garaj) cu teren intravilan aferent (curţi contrucţii + arabil + fâneaţă) 
în suprafaţă de 1938 mp, situată în Municipiul Deva, sat aparţinător Cristur, str.Uliţa Mare, nr.110, jud.Hunedoara, 
înscrisă în CF nr.68919/02,04,2018 – Deva, nr.CAD: C1, Top:64 -C1, cu cote diferite, respectiv de 3/8 din casă şi 
anexe rezultând o valoare de 61031,77 lei, iar la terenul intravilan deţine o cotă de  47/969 – rezultând o valoare 
de 4984,35 lei, rezultând preţul de pornire a licitaţiei de  66016 lei, grevate de următoarele sarcini, după caz: 

 
                              Creditori 3                                                                                       Sarcini4  

                        A.J.F.P.  Hunedoara                                                                    Ipoteca legala rangul l 
 

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).  

 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, 

înainte de data stabilită pentru vânzare.  
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop 

şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin 
o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: 

a) cerere de participare la licitaţie şi oferta  de cumpărare (formular tip se găseşte  conform Ordin  nr. 
60/09.01.2017 al preşedintelui ANAF  publicat  în M.O.  al României partea l nr. 32 bis  la Anexa  nr. 38 sau la sediul 
instituţiei noastre; 

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO47TREZ3665067XXX009166, beneficiar Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş, cod de identificare fiscală 4374407  , deschis la Trezoreria mun. Deva; 

c)   împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
d)  pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului 

comerţului; 
e)  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
f)   pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
g)  pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;    
j) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 
 
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile 

de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: conform actelor normative în vigoare. 
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: Nu este cazul. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0254/215944 int. 107.

ANUNŢ  
 
Municipiul Deva, cu sediul în Piaţa Unirii,  

nr. 4, telefon: 0254.213.435, 0254. 234.651, 
0254.218.325, fax: 0254.226.176, email: 
primar@primariadeva.ro, anunţă intenţia  
de achiziţionare a unor imobile (terenuri, 
construcţii) în municipiul Deva. 

Ofertele de vânzare ale proprietarilor de 
terenuri, construcţii se vor transmite prin 
poştă, email: primar@primariadeva.ro sau 
se vor depune la Registratura Primăriei 
Municipiului Deva, din Piaţa Unirii, nr. 4, 
judeţul Hunedoara.

A N U N Ţ  P U B L I C  
 
R.N.P. ROMSILVA - Administraţia Parcului Naţional 

Retezat R.A., cu sediul în comuna Sălaşu de Sus, sat 
Nucşoara, nr. 284, jud. Hunedoara, tel. 0254.779.969, 
fax 0354.815.399, e-mail office@retezat.ro, anunţă 
elaborarea primei versiuni a Planului de Management al 
Parcului Naţional Retezat, incluzând rezervaţiile 2.494 
Gemenele, 2.496 Peştera Zeicului, împreună cu siturile 
Natura 2000 suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi 
ROSPA0084 Munţii Retezat”, elaborat în cadrul proiectului 
SMIS 116950 „Întărirea capacităţii pentru manage -
mentul adaptativ al capitalului natural din Parcul 
Naţional Retezat (incluzând rezervaţiile 2.494 Gemenele, 
2.496 Peştera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 
suprapuse parţial - ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 
Munţii Retezat”. Consultarea primei versiuni a planului, 
comentariile şi sugestiile publicului se primesc în scris la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara,  
str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în termen de 18 zile calendaristice, 
de la data apariţiei anunţului. 


