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Angajăm lăcătuş, experienţă 
min.3 ANI, carnet conducere 
B, domiciliu sect.6/ Ilfov, 
contact: 0752.074.000 sau CV 
la: frigothherm@yahoo.com.

l Primăria Comunei Borca, 
Judeţul Neamţ, organizează 
concurs/examen de promovare în 
gradul profesional imediat supe-
rior celui deţinut pentru funcţia 
publică de: inspector, clasa I, grad 
profesional principal - comparti-
mentul financiar contabil şi achi-
ziţii publice, la sediul instituţiei în 
data de 05 iulie 2017, ora 10,00. 
Pentru participarea la concursul/
examenul de promovare în grad 
profesional imediat superior celui 
deţinut, funcţionarul public 
trebuie să îndeplinească cumu-
lativ următoarele condiţii: a) -să 
aibă cel puţin 3 ani vechime în 
gradul profesional al fucţiei 
publice din care promovează; b) 
-să fi obţinut cel puţin calificativul 
“bine” la evaluarea anuală a 
performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani; c) -să nu aibă în 
cazierul administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată în condiţiile 
Legii nr. 188/1999. Tipul probelor 
de concurs. a) – proba scrisă  se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Borca în data de 05 iulie 
2017, ora 10,00; b) – interviului –
programat pentru data de 10 iulie 
2017, ora 10,00. Dosarele  de 
concurs se vor  depune în  peri-
oada 2 iunie 2017 - 21 iunie 2017 
(inclusiv), între orele 8.00 şi 16.00 
la Compartimentul resurse 
umane.  Date contact :  tel : 
0233268005

l Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în temeiul 
Hotărâr i i  Guvernulu i  nr. 
611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare şi O.U.G 
nr.45/2008, privind unele măsuri 
pentru întărirea capacităţii admi-
nistrative a României în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin 
în calitatea sa de stat membru al 
Uniunii Europene, anunţă scoa-
terea la concurs a funcției publice 
de execuție vacante de referent 
clasa III grad profesional superior 
la Serviciul Relații Umane şi 
Formare Profesională din cadrul 
Direcției Management Resurse 
Umane. Condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului: -studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în speciali-
tatea studiilor- minimum 9 ani. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, astfel: proba 
scrisă- în data 20 iunie 2017, ora 
10.00. Interviul -se va susţine 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
se depun în opt zile de la publi-
care. Bibliografia, condiţiile speci-
fice de participare precum şi 
actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi  publicate pe 
pagina de web www.madr.ro şi 
afişate la sediul instituţiei din 
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, 
Bucureşti. Relaţii suplimentare la 
sediul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Direcția 
Management Resurse Umane, 
telefon 0213072491.

l Primăria Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează în 

perioada 19.06.2017 - 22.06.2017 
la sediul său din oraşul Videle, 
strada Republicii, nr. 1, concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie temporar vacantă de 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Compartimen-
tului Financiar Contabilitate al 
Aparatului de Specialitate al 
Primarului Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman. Condiţiile 
generale de ocupare a unei funcţii 
publice sunt cele prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 (r2) 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţiile speci-
fice de participare la concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
temporar vacantă, sunt următoa-
rele: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: 
Ştiinţe economice; -1 an vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei Oraşului Videle, în data 
de 19.06.2017 ora 10,00 - proba 
scrisă şi în data de 22.06.2017 ora 
14,00 interviul. Dosarele de parti-
cipare la concurs se pot depune la 
Direcţia Resurse Umane, Salari-
zare, Informatică, Problemele 
Romilor şi Parc Auto, în termen 
de 8 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a a 
anunţului şi vor conţine, în mod 
obligatoriu, documentele prevă-
zute la art. 49 alin. (1) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare la 
concurs aprobate şi bibliografia se 
afişează la sediul instituţiei şi se 
publică pe site-ul www.primaria-
videle.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la tel. 0247/453.017, int. 
106 sau la sediul instituţiei.

l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Timişoara, jud.Timiş, 
organizează concurs, conform HG 
286/2011, la sediul unităţii, pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
vacante permanente de: infir-
mieră- 2 posturi, îngrijitoare- 1 
post. Desfăşurarea concursului: 
-28.06.2017, ora 10.00, proba 
practică; -30.06.2017, ora 10.00, 
proba interviu. 1.Cerinţele 
postului: Infirmieră: -Şcoală gene-
rală; -Curs Infirmieră, Curs de 
Cruce Roşie sau Curs de îngrijire 
bătrâni la domiciliu; -Abilităţi 
bune de comunicare, seriozitate, 
meticulozitate, adaptabilitate; 

-Respectarea normelor de disci-
plină; -Fără vechime; Îngrijitoare: 
-Şcoală generală; -Abilităţi bune 
de comunicare, seriozitate, meti-
culozitate ,  adaptabi l i tate ; 
-Respectarea normelor de disci-
plină; -Fără vechime. 2.Docu-
mente solicitate pentru dosarul de 
înscriere: -Cerere de înscriere la 
concurs adresată conducerii 
unităţii; -Copia actului de identi-
tate+acte de stare civilă; -Copiile 
documentelor care să ateste 
nivelul studiilor, specializărilor 
sau diferite cursuri efectuate; 
-Copia carnetului de muncă; 
-Cazier judiciar; -Adeverinţă 
medicală; -Curriculum vitae; 
-Recomandare de la ultimul loc de 
muncă. Dosarele de înscriere se 
pot depune până la data de 
20.06.2017, ora 15.00, la Sediul 
Căminului pentru Persoane Vârst-
nice Timişoara -compartimentul 
contabilitate -resurse umane. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii din Str.Inocenţiu 
Klein, nr.29. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la tel.0256.208.715 
sau la sediul unităţii.

l Centrul Județean pentru 
Cultură Tradițională şi Educație 
Artistică Mureş, cu sediul în loca-
litatea Tîrgu Mureş, str. Trandafi-
rilor, nr. 5, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante, pe durată nedeterminată, 
de: 1 post şofer, studii medii. 
Concursul se va desfăşura, 
conform HG 286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, astfel: -Proba scrisă în data 
de 29 iunie 2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 5 iulie 2017, 
ora 10.00; -Proba practică în data 
de 5 iulie 2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -Studii medii; -Expe-
riență profesională minim 2 ani; 
-Carnet auto categoriile B, C. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de 21 iunie 2017, ora 14.00, 
la sediul instituției. Relaţii supli-
mentare la sediul instituției, 
persoană de contact: Hădărău 
Monica  S imona ,  t e l e fon : 
0265.236.970, fax: 0265.236.970, 
e-mail: scartetgms@yahoo.com

l Muzeul Ţării Făgăraşului 
„Valer Literat”, cu sediul în locali-
tatea Făgăraş, str.Mihai Viteazul, 
nr.1, judeţul Braşov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: 

-Referent de specialitate: 2 
posturi; -Restaurator, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
28.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 03.07.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-referent de specialitate III -studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă ştiinţe 
administrative; -referent de speci-
alitate I -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă ştiinţe administrative, 
ştiințe umaniste şi arte (arta spec-
tacolului); -vechime: -referent de 
specialitate III, vechime minimă 6 
luni; -referent de specialitate I, 
vechime minimă 9 ani şi 6 luni; 
condiţii specifice: -cunoştinţe 
operare calculator; -cunoaşterea 
unei limbi străine; -abilităţi de 
comunicare în public, lucru în 
echipă, capacitate de analiză şi 
sinteză, disponibilitate de a desfă-
şura ocazional program prelungit; 
-restaurator debutant -studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul funda-
mental ştiințe umaniste şi arte, 
ramura de ştiință: istorie, studii 
culturale, arhitectură şi urbanism, 
teologie, arte; vechime -nu este 
cazul; condiţii specifice: -cunoaş-
terea unei limbi străine; -abilităţi, 
calităţi şi aptitudini necesare: 
disciplină în muncă, capacitate de 
lucru în echipă şi individual, 
capacitate de a se adapta la 
sarcini în continuă schimbare, 
aptitudini tehnice (spirit de obser-
vaţie, capacitate de reprezentare şi 
combinare a formelor şi relaţiilor 
spaţiale, intuiţie tehnică, dexteri-
tate manuală), aptitudini artistice. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer 
Literat”, strada Mihai Viteazul, 
nr.1,  respectiv în data de 
20.06.2017, ora 14.00. Relaţii 
suplimentare la sediul: Muzeului 
Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, 
strada Mihai Viteazul, nr.1. 
Persoană de contact: Kovacs 
Marioara -Departament Adminis-
trativ, telefon: 0768.186.571, 
e-mail: muzeufagaras@yahoo.
com.

l Spitalul Municipal „Caritas”, 
cu sediul în localitatea Roşiorii de 
Vede, str.Carpaţi, nr.33, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 

contractuale vacante, conform 
HG 286/2011, de: -agent DDD- 
Compartiment CPIAAM- 1 post 
vacant; -economist debutant- 
Birou Financiar-Contabil- 1 post 
vacant; -economist I- Comparti-
ment achiziţii publice, contrac-
tare- 1 post vacant; -muncitor II 
(electrician)- 1 post vacant; 
-muncitor II (fochist)- 1 post 
vacant; -muncitor II (zugrav)- 1 
post vacant. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 28.06.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
28.06.2017, ora 14.00; -proba 
practică în data de 28.06.2017, ora 
15.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Pentru postul de agent DDD: 
-şcoală generală; -curs de infir-
miere organizat de Ordinul Asis-
tenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România sau curs de infir-
miere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii- 
Direcţia generală resurse umane 
şi certificare; -6 luni vechime în 
activitate. Pentru postul de econo-
mist debutant: -diplomă de 
licenţă; -fără vechime în speciali-
tate. Pentru postul de economist I: 
-diplomă de licenţă; -3 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. Pentru 
postul de muncitor II (electrician): 
-documente care atestă calificarea 
de electrician; -6 ani vechime în 
meserie.  Pentru postul  de 
muncitor II (fochist): -documente 
care atestă calificarea de fochist; 
-6 ani vechime în meserie. Pentru 
postul de muncitor II (zugrav): 
-documente care atestă calificarea 
de zugrav; -6 ani vechime în 
meserie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul:  Spitalul Municipal 
„Caritas” Roşiorii de Vede. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul 
Municipal „Caritas”, persoană de 
c o n t a c t :  P a s c u  M i h a e l a , 
0247.406.689.  

l Spitalul Municipal „Caritas”, 
cu sediul în localitatea Roşiorii de 
Vede, str.Carpaţi, nr.33, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale temporar vacante, conform 
HG 286/2011, de: tehnician IA, 
Birou aprovizionare, transport, 
administrativ, securitatea muncii, 
PSI, protecţie civilă şi situaţii de 
urgenţă- 1 post temporar vacant. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba  scr i să  în  data  de 

21.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 21.06.2017, ora 
14.00; -proba practică în data de 
21.06.2017, ora 15.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Pentru postul de 
tehnician IA: -diplomă de absol-
vire a învăţământului postliceal 
de specialitate sau diplomă de 
bacalaureat; -6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul: 
Spitalul Municipal „Caritas” 
Roşiorii de Vede. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalul Muni-
cipal „Caritas”, persoană de 
c o n t a c t :  P a s c u  M i h a e l a , 
0247.406.689.  

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leordeni, cu sediul în localitatea 
Leordeni, str.Coloniei, nr.106, 
judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant: 1 
post, muncitor calificat IV 
-bucătar în cadrul compartimen-
tului Bloc Alimentar şi Dietetică, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii, astfel: 1.Proba 
scrisă- 28.06.2017, ora 11.00; 2.
Interviul- 03.07.2017, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
Criterii la angajare: -Certificat de 
calificare în meseria de bucătar; 
-Vechime minimă în muncă: nu 
este cazul. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 20.06.2017, ora 
14.00, la sediul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leordeni. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie 
Leordeni, persoană de contact: jr. 
Stan Raluca-Mihaela, telefon: 
0248.653.695, fax: 0248.653.690, 
e-mail: runos@spitalleordeni.ro

l Primăria Comunei Dumbră-
veşti, judeţul Prahova, organizează 
concurs în data de 28.06.2017, ora 
12.00, proba scrisă, şi 30.06.2017, 
proba orală, ora 12.00, pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei de execuţie contrac-
tuale vacante de: 1.muncitor, 
treapta I, studii: şcoală profesio-
nală, în compartiment adminis-
trativ. Condiţiile de participare la 
concurs sunt următoarele: 1.
Condiţii generale: prevăzute în art. 
3 din HG nr. 286/2011. 2.Condiţii 
specifice pentru muncitor, treapta 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. S 5. Nr. 76262 din 

30.05.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile: S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 

de Munte, în data de 21.06.2017, ora 11.00: - Teren în suprafață 

de 552 mp, nr. cadastral 552, situat în localitatea Vălenii de 

Munte, str. Anton Pann, nr. 17, nr. cadastral 592, fără acces direct 

din stradă, preț de evaluare/ de pornire al licitației 19.675 lei 

(exclusiv TVA *). *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, operațiunea este taxabilă cu cota de 19% 

TVA. Anunțul nr. 76262 / 30.05.2017 poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la 

depunerea ofertelor, puteți apela numărul 0244.283006, int. 23, 

persoană de contact Constanta Barbieru. Data afișării: 

06.06.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. S 5. Nr. 76260 din 

30.05.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile: S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 

de Munte, în data de 21.06.2017, ora 09.00: - Clădire în suprafață 

de 185,11 mp (conform autorizației de contrucție nr. 400/ 

20.12.2006, nu au process verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor și nu sunt înscrise la Cartea Funciară) compusă din P+M, 

construită din panouri tip sandwich, structură lemn, garaj, chioșc 

de grădină, împrejmuire teren și teren aferent în suprafață de 

4.292 mp - nr. cadastral 21841, situate în localitatea Vălenii de 

Munte, str. Trăistari nr. 47, preț de pornire al licitației 156.638 lei 

(exclusiv TVA *). *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, operațiunea este taxabilă cu cota de 19% 

TVA. Anunțul nr. 76260 / 30.05.2017 poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la 

depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006, int. 23, 

persoană de contact Constanta Barbieru. Data afișării: 

06.06.2017.
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I, studii medii, în compartiment 
administrativ: -studii: şcoală profe-
sională, finalizată cu diplomă- 
profil mecanizator; -permis de 
conducere „B” şi Tr; -obligatoriu 
domiciliul în comuna Dumbrăveşti, 
judeţul Prahova; -vechime: în 
muncă 3 ani. Acte necesare: -copia 
actului de identitate; -formular de 
înscriere; -copia diplomei de studii 
şi a altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; -copia carnetului 
de muncă sau, după caz, adeverinţa 
care să ateste vechimea în muncă 
şi, după caz, în specialitate; -cazier 
judiciar (acesta poate fi înlocuit cu 
o declaraţie pe propria răspundere 
cu obligaţia de a completa dosarul 
de concurs cu originalul documen-
tului cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concur-
sului); -adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare. 
Dosarele se depun până la data de 
20.06.2017, ora 15.00, la Primăria 
Comunei Dumbrăveşti, judeţul 
Prahova, secretar comisie. Relaţii 
suplimentare la nr.de telefon: 
0244.226.057. 

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Brăila, judeţul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea a două 
posturi contractuale vacante de 
registratori medicali principali la 
UPU, conform HG 286/2011. 
Pentru ocuparea a două posturi 
contractuale vacante de registra-
tori medicali principali la UPU 
sunt necesare: diplomă de studii 
medii, gradul principal, cunoştinţe 
operare PC şi minim 4 ani vechime 
în specialitate. Concursul se orga-
nizează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Brăila, astfel: 
-proba scrisă- 29.06.2017- ora 
10 .00 ;  -proba  interv iu lu i - 
04.07.2017- ora 10.00. Dosarele se 
depun în perioada 07.06.2017 
-20.06.2017, între orele 08.00-
15.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0239.692.222, 
int.2174, persoană de contact: ref. 
Ene Monica Laura -Serv. RUNOS. 

l Direcţia de Asistenţă Socială 
Comunitară Timişoara, cu sediul 
în localitatea Timişoara, str.Regele 
Carol I, nr. 10, jud. Timiş, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor  contractuale vacante, pe 
durată nedeterminată, de infir-
mieră, 2 posturi, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba practică în 

data 29.06.2017, ora 9.00; -proba 
interviu în data de 03.07.2017, ora 
9.00. Penru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii gene-
rale, minim 10 clase absolvite cu 
certificat; -vechime- nu e cazul; 
-specializare: curs de calificare 
profesională „Îngrijire bătrâni la 
domiciliu”, avizat de CNFPA. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Direcţiei 
de Asistenţă Socială Comunitară 
Timişoara, din bulevardul Regele 
Carol I, nr.10. Relații suplimen-
tare: secretar Muthi Monica-So-
rina, Biroul Juridic şi Resurse 
Umane, tel. 0256.220.583.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, 
nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, 
în data de 07.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Inspector, 
grad profesional  superior - Servi-
ciul financiar contabil - Direcția 
Administrarea Bugetului Asigură-
rilor pentru Şomaj; Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
ramura de ştiinţă: ştiinţe econo-
mice sau juridice; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 
07.07.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  urma-
toarei funcţii contractuale vacante: 
sef birou - perioada nedeterminata 
- Biroul de management al calitatii 
serviciilor medicale. Concursul va 

avea loc la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat în data de 
05.07.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă. Condiţiile generale si speci-
fice de participare la concurs se 
vor afişa la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat, precum si pe 
site-ul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până la data de 20 
iunie 2017 inclusiv, ora 16,00  la 
sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat. Relaţii suplimen-
tare se pot obtine la sediul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat şi 
la numărul de telefon 0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  urma-
toarei funcţii contractuale vacante: 
sef birou - perioada nedeterminata 
- Biroul de informatica, DRG si 
statistica medicala. Concursul va 
avea loc la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat în data de 
10.07.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă. Condiţiile generale si speci-
fice de participare la concurs se 
vor afişa la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat, precum si pe 
site-ul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până la data de 20 
iunie 2017 inclusiv, ora 16,00  la 
sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat. Relaţii suplimen-
tare se pot obtine la sediul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat şi 
la numărul de telefon 0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  urma-
toarei funcţii contractuale vacante: 
economist, gradul II - perioada 
nedeterminata - Biroul de mana-
gement al calitatii serviciilor medi-
cale. Concursul va avea loc la 
sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat în data de 
12.07.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă. Condiţiile generale si speci-
fice de participare la concurs se 
vor afişa la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat, precum si pe 
site-ul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până la data de 20 
iunie 2017 inclusiv, ora 16,00  la 
sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat. Relaţii suplimen-
tare se pot obtine la sediul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat şi 
la numărul de telefon 0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  urma-
toarei  funcţi i  contractuale 
vacante: consilier juridic, gradul I 
- perioada nedeterminata - 
Compartiment Juridic. Concursul 
va avea loc la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat în data 
de 11.07.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă. Condiţiile generale si 
specifice de participare la concurs 
se vor afişa la sediul Spitalului 
Municipal  Râmnicu Sărat, 
precum si pe site-ul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune până la 
data de 20 iunie 2017 inclusiv, ora 
16,00  la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat. Relaţii 
suplimentare se pot obtine la 
sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat şi la numărul de 
telefon 0238561231.

VÂNZĂRI CASE  
l Vând casă cu teren (curte şi 
grădină), Băile Olăneşti, str. T. 
Vladimirescu, nr 90. Detalii şi preț 
l a  f a ț a  l o c u l u i .  Te l e f o n : 
0765/039813.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Intravilan, toate utilităţile, 
Craiova, str.Dorobanţilor, nr.93. 
Tel.0742.62.52.42.

CITAȚII  
l Numitul Mic Mihail Alexandru 
este chemat în judecată în dosar 
nr. 18249/193/2016, având ca 
obiect "divorţ", la Judecătoria 
Botoşani, în data de 19.06.2017, 
ora 8.30.

l Curcă Iulian este citat în data 
de 07.06.2017 la Judecătoria Boto-
şani, în dosarul nr. 15768/193/2016, 
obiect divorț în contradictoriu cu 
Curcă Liliana.

l Aducem la cunoştinţă publică 
faptul că pe rolul Judecătoriei 
Botoşan i  s e  a f lă  dosaru l 
8771/193/2017, având ca obiect 
deschiderea procedurii de decla-
rare a morţii a: numitului Lftlme 
MIHAI, născut la data 11.11.1952 
în Gorbăneşti, jud. Botoşani, CNP 
1521111070012, cu ultimul domi-
ciliu în mun. Botoşani, Calea 
Naţională, nr. 46, sc. C, et. 1, ap. 5, 
jud. Botoşani şi invităm orice 
persoană care cunoaşte date în 
privinţa dispărutului să le comu-
nice instanţei de judecată.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr. 421/2002, 
citează public proprietarul/ deţină-
torul vehiculelor, aflate pe dome-
niul  public ,  pentru luarea 
măsurilor de eliberare a dome-
niului public, pentru vehiculul: 
Dacia, culoare negru, fără plăcuţe 
de înmatriculare, aflat în Strada 
Stânjeneilor Nr. 2-4; Dacia Papuc, 
culoare vişiniu, fără plăcuţe de 
înmatriculare, af lat în Strada 
Măceşului Nr. 15. În caz contrar se 
va dispune inventarierea, experti-
zarea, ridicarea, transportarea şi 
depozitarea într-un loc special 
amenajat, respectiv Şoseaua 
Berceni Fort nr. 5, Sector 4, Bucu-
reşti.

DIVERSE  
l 1.Primăria Municipiului 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, Bd.
Bucureşti, nr.49-51, cod fiscal: 
4852455, tel. 0246.21.16.27, 
0246.21.56.31, 0246.21.35.87, 
0246.21.35.88, fax: 0246.21.54.05, 
e-mail: primarie@primariagiurgiu.
ro. 2. Reglementări legale privind 
acordarea de finanţare nerambur-
sabilă: Legea nr. 350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursa-
bile din fondurile publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de 
interes general, Metodologia Gene-
rală şi Regulamentele aferente 
domeniilor specifice, aprobate 
conform HCL nr.459/21.12.2016. 
3.Domeniile pentru care se acordă 
finanțări nerambursabile şi suma 
de 315.000Lei, aprobată pentru 
anul 2017, conform Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 
2017 aprobat  pr in  HCLM 
nr.19/2017, este repartizată în 
conformitate cu programul anual 
al finanțărilor nerambursabile: 

Nr.Crt.; Domeniul; Suma 2017 
(lei): 1.; Sport; 84.000. 2.; Culte; 
200.000. 3.; Educație -Tineret 
-Mediu; 31.000. Total: 315.000. 4.
Durata de implementare a proiec-
telor: anul 2017. 5.Documentaţiile 
de referinţă, de solicitare a finan-
ţării nerambursabile, constând în 
Metodologia Generală şi Regula-
mentele aferente domeniilor speci-
fice, aprobate conform HCL nr. 
459/21.12.2016, se pun la dispo-
ziţie pentru consultare pe site-ul 
instituţiei: www.primariagiurgiu.
ro, secţiunea Finanţări nerambur-
sabile sau prin intermediul Comi-
siei pentru atribuirea contractelor 
de finanţare nerambursabilă pe 
baza selecţiei publice de proiecte, 
procedură care permite atribuirea 
unui contract de finanţare neram-
bursabilă din fonduri publice 
-Comisie pentru punerea în apli-
care a Legii nr. 350/2005, Giurgiu, 
Bd.Bucureşti, nr.49-51. 6.Apli-
canţii vor depune cererile de finan-
ţare conforme cu Regulamentele 
aferente domeniilor specifice şi 
Metodologia Generală, la registra-
tura Primăriei Municipiului 
Giurgiu, Bd.Bucureşti, nr.49-51, 
Giurgiu. Termenul-limită de depu-
nere pentru cererile de finanţare 
este 06.07.2017, ora 16.00. Vor fi 
analizate numai proiectele depuse 
în termenul stabilit prin anunțul 
de participare şi întocmite în 
conformitate cu documentația 
pentru elaborarea şi prezentarea 
proiectului prevăzută în Regula-
mentele aferente domeniilor speci-
fice şi Metodologia Generală şi 
care îşi desfăşoară activitatea în 
municipiul Giurgiu. Solicitantul 
de finanţare nerambursabilă 
trebuie să facă dovada capacităţii 
de cofinanţare, în procent de 
minimum 10% din valoarea totală 
a finanţării. 7. Evaluarea şi selecţia 
proiectelor în vederea obţinerii 
finanţării nerambursabile se vor 
face de către Comisia pentru atri-
buirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă pe baza selecţiei 
publice de proiecte, procedură care 
permite atribuirea unui contract 
de finanţare nerambursabilă din 
fonduri publice -Comisie pentru 
punerea în aplicare a Legii 
nr.350/2005, Giurgiu. 8.Toate cere-
rile selecţionate în urma trierii 
sunt supuse evaluării. La acor-
darea punctajului vor fi conside-
rate ca prioritare: Criteriu; 
Punctaj: relevanţă şi coerenţă: 25; 
metodologie: 15; capacitatea de 
realizare: 15; bugetul proiectului: 
20; participarea părţilor: 10; dura-
bilitate şi sustenabilitate: 15; Total: 
100. Atenţie! Numai proiectele cu 
un punctaj minim de 60 de puncte 
vor fi propuse pentru finanţare. 9.
Documentaţia de solicitare a 
finanţării este analizată de către 
membrii comisiei de evaluare şi 
s e l e c ţ i o n a r e  î n  p e r i o a d a 
07.07.2017- 13.07.2017. Evaluarea 
şi selecția programelor depuse se 
vor face în ordinea punctajului 
obținut de către fiecare solicitant, 
în limita bugetului alocat, lista 
finală a beneficiarilor finanţării 
nerambursabile urmând a fi apro-
bată prin hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu. 
Anunţul privind Programul anual 
al finanțărilor nerambursabile de 
la bugetul local al Municipiului 
Giurgiu,  pentru act iv i tăț i 
nonprofit de interes general, 
aferent anului 2017, Sesiunea II, a 
fost publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea a VI-a, nr. 
102/31.05.2017. 

LICITAȚII  
l U.A.T Oras Sulina cu sediul în 
oraşul Sulina, str. I, nr. 180, județul 
Tulcea, cod fiscal 4321410, tel/fax: 
0240-543001/0240-543661, e-mail: 
sulina_prim@yahoo.com, anunță 
că la data de 27.06.2017, orele 
14:30, organizează licitație publică 
în vederea concesionării unui bun 
imobil aparținând domeniului 
public al oraşului Sulina, respectiv: 
-  spațiul în suprafață totală de 
50,91 mp., situat în intravilanul 
oraşului Sulina, pe str. a III-a, nr. 
63A – preț de pornire licitație 
–1,13 Euro/mp/luna;  Ofertanții, 
persoane fizice si juridice, pot 
obține documentele licitației (Caiet 
de Sarcini şi Instrucțiuni pentru 
ofertanți)  de la sediul Primăriei 
oraşului Sulina, contra sumei de 
70 lei, care va fi platită numerar la 
casieria  concedentului. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor este 21.06.2017, orele 16:00. 
Eventualele informații suplimen-
tare se pot obține la numărul de 
telefon 0240-543001. Ofertele, în 
plic închis, se depun la sediul 
Primăriei oraşului Sulina,  până la 
data de 26.06.2017, orele 16:00. 
Fiecare participant poate depune o 
singură ofertă. Oferta trebuie 
redactată în limba română şi 
depusă,  în 2 (două) exemplare din 
care un original şi o copie. Ofertele 
se depun în două plicuri închise şi 
sigilate, unul exterior şi unul inte-
rior care se înregistrează în 
ordinea primirii lor. În cazul în 
care bunul imobil mai sus nomina-
lizat nu a fost adjudecat în totali-
tate în cadrul acestei licitații, se va 
proceda la organizarea unei alte 
licitații, respectiv 04.07.2017, orele 
14:30. Pentru a doua licitație ulte-
rioară documentele necesare 
participării vor fi depuse până la 
data de 03.07.2017, orele 16:00. În 
cazul în care nici la această etapă 
de licitație nu se depun cel putin 3 
(trei) oferte valabile sau ofertele 
valabile sunt egale, concedentul va 
aplica procedura de negociere 
directă, care se va organiza 
conform normelor legale în 
vigoare. Instanța competentă 
pentru soluționarea eventualelor 
litigii este Tribunalul Tulcea, cu 
sediul în mun. Tulcea, str. 
Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 544, 
e-mail tribunalul-tulcea@just.ro. 
Data transmiterii anunțului spre 
publicare: 31.05.2017

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Primăria 
Comunei Grozeşti, județul Iaşi, cu 
sediul în localitatea Grozeşti, 
județul Iaşi, cod fiscal: 4540526, 
telefon/fax: 0232/291.800, e-mail: 
p_grozesti@yahoo.com, persoană 
de contact: secretar, Gorgos 
Gheorghe. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează a fi concesi-
onat: spațiul de la etajul 1 compus 
din 9 camere în suprafață cumu-
lată de 91,75mp, situat în incinta 
imobilului „Dispensar medical 
uman Grozeşti”. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: 
se poate procura de la sediul 
Primăriei Comunei Grozeşti, 
județul Iaşi. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: prin cerere, la sediul 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. S 5. Nr. 76261 din 

30.05.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile: S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 

de Munte, în data de 21.06.2017, ora 13.00: 1. Imobil situat în 

localitatea Vălenii de Munte, str. Mărășești, nr. 4, compus din: 

teren intravilan în suprafață măsurată de 6.962 mp, deținut în 

baza C.V.C. nr. 569/2000, nr. cadastral 180 și construcție formată 

din C1 - hală producție 2.219,88 mp, C2 - cabinet medical 116,55 

mp, C3 - bazin apă 20 mp și C5 - hală producție 257,11 mp, având 

nr. cadastral 180 - C1 și 180 - C5; 2. Imobil situat în localitatea 

Vălenii de Munte str. Mărășești, nr. 4, compus din: teren intravilan 

în suprafață măsurată de 2.513 mp, deținut în baza C.V.C. nr. 

1513/2001, nr. cadastral 512 și construcție formată din C4 - 

depozit 168,92 mp, deținută în baza autorizației de construcție nr. 

129/2004, având nr. cadastral 512-C4. Preț de pornire al licitației 

1.878.046 lei (exclusiv TVA *). *) În conformitate cu prevederile 

Titlului VII din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, operațiunea este scutită de 

TVA. Anuntul nr. 76261 / 30.05.2017 poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la 

depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006, int. 23, 

persoană de contact Constanta Barbieru. Data afișării: 

06.06.2017.
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Primăriei Comunei Grozești, 
județul Iași. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului de 
la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
buire: Compartimentul secretariat 
din cadrul Primăriei Comunei 
Grozești, județul Iași. 3.3.Costul 
și condițiile de plată pentru obți-
nerea unui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanței de Urgență a Guvernului 
României nr.54/2006:  Nu este 
cazul. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 22 iunie 
2017, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 23 iunie 
2017, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Grozești, județul Iași, cu 
sediul în localitatea Grozești, 
județul Iași, conform Caietului de 
sarcini. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele se depun 
în două plicuri sigilate, unul exte-
rior și unul interior, conform 
Caietului de sarcini. 5.Data și 
locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 27 iunie 2017, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei 
Grozești, județul Iași. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 

e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Acțiunea în justiție se 
introduce la Secția de contencios 
administrativ a Tribunalului în a 
cărei jurisdicție se af lă sediul 
concedentului în conformitate cu 
prevederile Legii nr.554/2004, a 
contenciosului administrativ, cu 
modificările ulterioare. Date de 
contact: Tribunalul Iași, strada 
Elena Doamna, nr.1A, cod poștal: 
700398, tel.0232.403.663. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 31.05.2017. 

l Municipiul Râmnicu Vâlcea, 
C.F. 2540813, cu sediul adminis-
trativ în str. General Praporgescu 
nr. 14, tel. 0250/731016, fax 
0250/731843, repetă la sediul său, 
în data de  09.06.2017, ora 10.00, 
licitația publică deschisă cu stri-
gare, organizată în baza prevede-
rilor H.G. nr. 841/1995, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, pentru valorificarea “Stației 
de Asfalt” Vlădești, bun aflat în 
domeniul privat al municipiului 
Râmnicu Vâlcea, ca bun scos din 
funcțiune nedemolat/nedezmem-
brat, amplasat pe raza localității 
Vlădești, pe un teren aparținând 
Unității Administrativ Teritoriale 
Vlădești. Data limită pentru depu-

nerea documentelor de participare 
la licitație este 08.06.2017, ora 
9.30. Documentele se depun la 
registratura Primăriei Munici-
piului Râmnicu Vâlcea din str. 
General Praporgescu nr. 14 sau din 
b-dul. Tudor Vladimirescu nr. 15. 
Prețul de la care se pornește lici-
tația este de 179.996,40 lei, fără 
TVA. Informații suplimentare se 
pot solicita de la Serviciul 
Evidență și Gestiune Patrimoniu, 
b-dul Tudor Vladimirescu nr. 15 
sau la numerele de telefon  
0250/730079 sau 0250/731016. 
Comisia de licitație: 1. Ninel 
Eusebiu Vețeleanu – viceprimar – 
președinte. 2. Adrian Nacea – 
Direcția Economico – Financiarã 
– membru. 3. Adina Gruițoiu – 
Direcția Dezvoltare Localã – 
membru. 
4. Ramona Florescu – Direcția 
Dezvoltare Localã – membru. 5. 
Gabriel Ionescu - Direcția Dezvol-
tare Localã – secretar

PIERDERI  
l Pierdut atestat taxi seria CPTx 
nr. 0106609, Goglează Alexandru, 
eliberat de A.R.R. la 03.02.2014.

l Declar pierdută autorizaţie 
traducător eliberată de Ministerul 
Justiţiei pe numele Gherasim 
Maria Luminiţa. O declar nulă.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor PubliceDâmbovița. Serviciulc Fiscal 

Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Orș. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 8. Nr. 16502 din 

25.05.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2017, 

Luna Iunie, Ziua 16. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16, luna iunie, ora 

12.00, anul 2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr.79, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri 

imobile, proprietate a debitorului Marin Virgil, licitația a 3 a: - Teren arabil intravilan, preț de pornire al 

licitației 2976 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: 

AJFP Dâmbovița - SFO Titu. Sarcini: PV sechestru 41406/06.08.2010. În conformitate cu prevederile 

Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

operațiunea este taxabilă (cota TVA) este de 19%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la 

locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la 

licitație ofertanții depun cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 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/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligația de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea. Pentru 

informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data 

afișării: 06.06.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor PubliceDâmbovița. Serviciulc Fiscal 

Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Orș. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 13. Nr 16471 din 

25.05.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2017, 

Luna Iunie, Ziua 17. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16, luna iunie, ora 

10.00, anul 2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri 

imobile, proprietate a debitorului Albu Nicolae Mihaita, licitația a 3 a: a) teren intravilan, preț de 

pornire al licitației 3618 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori: AJFP Dâmbovița - SFO Titu. Sarcini: PV sechestru 52394/09.10.2009. În conformitate cu 

prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota TVA) este de 19%. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 

pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de 

vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 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/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligația de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea. Pentru 

informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data 

afișării: 06.06.2017.
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