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OFERTE SERVICIU
l Angajăm sudori MIG-MAG în 
Spania. Salarii nete 2.400-3.000 
euro. Telefon: 0748.563.746.

Firma distributie zona Metro 
Voluntari angajeaza sofer 
livrator cat.B perioada nedeter-
minta. Se acorda masina de 
serviciu, telefon. Program: 
luni-vineri, 08-17. CV pe mail: 
angajari@senic.ro.

l Fabrică de mobilă în zona 
Fundeni angajează tâmplari, lăcui-
tori, muncitori necalificaţi. Program 
L-V, 7:00/15:30. Salariu avantajos. 
C o n t a c t :  0 7 2 2 . 2 0 9 . 5 0 3 , 
0729.994.304.

l Molson Coors Global Sevices 
SRL angajeaza SPECIALIST 
RESURSE UMANE (HR Data 
Specialist cu specializare limba 
sarba). Conditii: studii superioare, 
cunostinte avansate de limba sarba 
si limba engleza. Persoanele intere-
sate pot trimite CV-urile la adresa 
de email: andreea.angheloiu@
molsoncoors.com, pana pe data de 
21.07.2017 Relatii la telefon: 
+40724212054

l Agenţia de Credite şi Burse de 
Studii organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de execuţie la Direcţia Burse, 
Resurse Umane şi Economică de 
consilier, clasa I, grad profesional 
principal, ID 360936. Condiţiile 
specifice sunt: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechimea 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 5 
ani; -cunoaşterea unei limbi străine 
de circulaţie internaţională, nivel 
minim, dovedite prin documente 
şcolare, foi matricole de licenţă sau 
prin certificate/atestate /adeverinţe 
din care să reiasă certificarea; 
-cunoştinţe de operare PC, nivel 
minim, dovedite prin documente 
şcolare, foi matricole de licenţă sau 
prin certificate/atestate /adeverinţe. 
Concursul are loc la sediul ACBS în 
data de 17.08.2017 (proba scrisă), 
ora 10.00, iar data şi ora probei de 
interviu vor fi comunicate ulterior 
candidaţilor. Documentele necesare 
înscrierii la concurs, condiţiile gene-
rale, condiţiile specifice, informaţiile 
referitoare la orarul desfăşurării 
concursului, precum şi bibliografia 
sunt afişate la sediul instituţiei şi pe: 
www.roburse.ro. Dosarele pot fi 
depuse în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la Registratura ACBS, din str.
Caransebeş, nr.1, sector 1, Bucu-
reşti. Informaţii suplimentare la tel. 
021.310.19.05.

l Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ şi 
a Cimitirelor Brăila, cu sediul în 
Brăila, str. Mihai Eminescu, nr.27, 
organizează concurs în vederea 
ocupării pe perioadă nedeterminată 
a următoarelor funcții contractuale: 
-tinichigiu -un post vacant de 
execuție, treaptă profesională III 
-Birou Investiții Mecano-Energetic, 
Intervenții şi Reparații Imobile din 
Fondul Locativ de Stat, Achiziții 
Publice; -tâmplar -un post vacant de 
execuție, treaptă profesională III 
-Birou Investiții Mecano-Energetic, 
Intervenții şi Reparații Imobile din 
Fondul Locativ de Stat, Achiziții 
Publice; -muncitor necalificat -un 

post vacant de execuție -treaptă 
profesională I -Birou Administrarea 
Cimitirelor. Concursul se va orga-
niza astfel: -proba practică: 7 august 
2017, ora 9.00; -interviul: data şi ora 
susținerii interviului vor fi afişate o 
dată cu afişarea rezultatelor probei 
practice. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun până la data de 
26.07.2017, ora 16.00. Condițiile de 
participare sunt următoarele: a)
pentru postul de tinichigiu (Birou 
Investiții Mecano-Energetic, Inter-
venții şi Reparații Imobile din 
Fondul Locativ de Stat, Achiziții 
Publice): -studii de specialitate (cali-
ficare); -vechime în specialitate: 
minim 3 ani; b)pentru postul de 
tâmplar (Birou Investiții Meca-
no-Energetic, Intervenții şi Repa-
rații Imobile din Fondul Locativ de 
Stat, Achiziții Publice): -studii de 
specialitate (calificare); -vechime în 
specialitate: minim 3 ani; c)pentru 
postul de muncitor necalificat 
(Birou Administrarea Cimitirelor): 
-studii medii sau generale; -fără 
vechime. Condițiile prevăzute la 
art.3 din anexa la HG nr.286/2011, 
Regulament-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Relații suplimentare 
la sediul Serviciului de Utilitate 
Publică de Administrare a Fondului 
Locativ şi a Cimitirelor Brăila, str. 
M.Eminescu, nr.27, Brăila, Birou 
Juridic, Resurse Umane, Adminis-
trativ-Arhivă, etajul II, persoană de 
contact: Caraion Marilena, telefon: 
0372.037.101.

l Clubul Sportiv Unirea Focşani, 
cu sediul în mun.Focşani, str.Aleea 
Stadionului, nr.2, jud.Vrancea, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale de execuţie vacante: 
-antrenor, nivel maestru: 1 post, 
-referent treapta IA: 1 post, 
-muncitor calificat treapta I:  1 post, 
conform HG nr.  286/2011 . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 03.08.2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
04.08.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Pentru postul de antrenor 
nivel maestru: -să fie atestat la 
ramura de sport atletism prin 
diplomă de licenţă, diplomă de 
absolvire sau certificat de absolvire, 
recunoscute în condiţiile legii, 
conform HG nr.343/2011; -să deţină 
nivelul de antrenor maestru, 
acordat în condiţiile HG nr. 
343/2011; -să deţină carnet de 
antrenor la ramura de sport atle-
tism, nivel maestru, vizat la zi; 
-vechime în specialitate: 10 ani. 
-Pentru postul de referent treapta 
IA: -studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat, profil 
economic; -vechime în specialitate: 
6 ani, -cunoştinţe operare calculator. 
-Pentru postul de muncitor calificat 
treapta I: -minim studii generale şi 
calificare în una din meseriile: elec-
trician, instalator, zidar, zugrav, 
tâmplar, dulgher; -vechime în speci-
alitate: 6 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
instituţiei din Focşani, str.Aleea 
Stadionului, nr.2. Relaţii suplimen-

tare la sediul Clubului Sportiv 
U n i r e a  F o c ş a n i ,  t e l e f o n : 
0237.213.455.

l Institutul Național de Endocrino-
logie „C.I.Parhon”, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr. 
34-38, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale vacante în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: -1 (un) post 
referent de specialitate gr.II, nivel 
studii S, vechime în specialitate 3 
ani 6 luni -perioadă nedeterminată; 
-1/2 post arhivar, nivel studii M, 
vechime 6 luni în activitate -peri-
oadă nedeterminată. Concursul se 
va desfăşura la sediul unității din 
B-dul Aviatorilor, nr. 34-38, 
conform calendarului următor: -28 
iulie 2017 -selecția dosarelor; -08 
august 2017, ora 12.00 -proba scrisă; 
-10 august 2017, ora 12.00 -inter-
viul. Data-limită ptr. depunerea 
dosarelor la concurs: 26 iulie 2017, 
ora 14.00. Relații suplimentare: 
S e r v i c i u l  R U N O S ,  t e l . 
021.317.20.41, int. 258. 

l Liceul Teoretic Leowey Klara 
Sighetu Marmației cu sediul în: 
localitatea Sighetu Marmației, str. 
22 Decembrie, nr. 2, jud. Mara-
mureş organizează concurs pentru 
ocuparea a 1 post contractual 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 
modificat şi completat de H.G. nr. 
1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului- administrator 
patrimoniu – 1 post vacant contrac-
tual pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: superi-
oare; -vechime în specialitate studi-
ilor necesare ocupării postului:- 1 
an. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: 30.08.2017. Proba 
scrisă:- data de: 30.08.2017, ora: 
10.00, la sediul unitatii. Proba de 
interviu:- data de 30.08.2017, ora 
14.00, la sediul unitatii. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este: 23.08.2017, la sediul unitatii. 
Date contact: Liceul Teoretic 
Leowey Klara Sighetu Marmației , 
str. 22 Decembrie, nr. 2, tel./ fax. 
0262311085.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Ilfov 
organizează în data de 03.08.2017, 
ora 11.00 la sediul instituţiei din 
Oraş Voluntari, B-dul. Voluntari, 
Nr. 94-96, Județ Ilfov, concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale de conducere vacante de: -Șef 
centru la Centrul de Plasament Nr. 
1 Periş; -Șef centru la Centrul de 
Plasament Nr. 5 Periş; -Șef centru la 
Centrul de Plasament Nr. 6 Volun-
tari; -Șef centru la Centrul de Plasa-
ment Nr. 2; -Șef centru la Centrul 
de Îngrijire şi Asistență pentru 
Tineri Vidra; -Șef centru la Centrul 
de Recuperare şi Reabilitare Neuro-
psihiatric Bălăceanca; -Șef centru la 
Centrul de Recuperare şi Reabili-
tare Persoane cu Handicap Tâncă-
beşti; -Șef centru la Centrul 
Maternal Săftica; -Șef centru la 
Centrul de Primire în Regim de 
Urgență Săftica; -Șef centru la 
Centrul de Asistență şi Protecție a 
Victimelor Traficului de Persoane. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului sunt: -proba scrisă  în data de 
03.08.2017, ora 11.00; -interviul  în 
data de 07.08.2017, ora 11.00. 
Pentru participare la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: Absolvenţi 
cu diplomă de învăţământ superior 

în domeniul psihologie, asistenţă 
socială şi sociologie, cu vechime de 
minimum 2 ani în domeniul servici-
ilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţămân-
tului superior în domeniul juridic, 
medical, economic şi al ştiinţelor 
administrative, cu experienţă de 
minimum 5 ani în domeniul servici-
ilor sociale; Candidaţii vor depune 
dosarele de participare concurs 
până la data de 25.07.2017 ora 
16.30, la sediul din în Oraş Volun-
tari, B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, 
Județ Ilfov. Relații suplimentare se 
obtin la  tel .  021/369.58.87; 
021/369.58.89; 021/369.58.90 inte-
rior 104 Compartimentul Resurse 
Umane.

l Casa Oamenilor de Știință, 
u n i t a t e  r e î n f i i n ț a t ă  p r i n 
H.G.347/1990 cu finanțare de la 
bugetul statului, subordonată 
Academiei Române, organizează în 
condițiile Regulamentului aprobat 
prin H.G.286/2011 actualizat, 
concursuri pentru ocuparea, pe 
durată nedeterminată, a 3 posturi 
contractual vacante: 1 post Econo-
mist I(S); 1 post Muncitor Calificat- 
Electrician treapta I; 1 post 
Îngrijitor. Condiții specifice: Econo-
mist I(S) –proba scrisă şi interviu: 
-studii superioare universitare 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul economic; -vechime 
minim în specialitate 3 ani şi 6 luni. 
Condiții specifice: Muncitor Cali-
ficat treapta I- probă practică şi 
interviu: -studii generale, şcoală 
profesională de meserii sau studii 
medii absolvite cu diplomă; -certi-
ficat de calificare în meseria de 
electrician;  -vechime totală în 
muncă minim 9 ani. Condiții speci-
fice: Îngrijitor -probă practică şi 
interviu: -studii generale /medii; 
-constituie avantaj experiența în 
întreținerea curățeniei în spații cu 
destinație de birouri în instituții 
publice, utilizarea maşinilor profesi-
onale de curățat pardoseli şi întreți-
nerea spațiilor verzi aferente 
imobilului. Concursurile se organi-
zează la sediul unității Casa Oame-
nilor de Știință din clădirea Casa 
Academiei, Calea 13 Septembrie 
nr.13, sector 5, Bucureşti, Aripa Est, 
Mezanin. Concursul se va desfăsura  
după cum urmează: 1. Afişarea 
anunțului la sediul unității se face 
în data de 12.07.2017; 2. Data limită 
până la care se pot depune personal 
actele pentru dosarul de concurs  la 
sediul unității este 26.07.2017 ora 
14.00; 3. Etapa I –selecție dosare 
–27.06. 2017, ora 14.00; 4. Etapa II 
–proba scrisă sau proba practică 
-03.08.2017, ora 10.00; 5. Etapa III 
–interviul -09.08.2017, ora 10.00. 
Secretariatul comisiei de concurs 
între orele 09.00-14.00  zi lucrătoare 
este asigurat de dna Rebeca 
Macovei,  tel .  021.318.24.40, 
021.318.81.06/interior 2708, e-mail 
rebeca.macovei@acad.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi scoate la 
concurs, în data de 10.08 2017, două 
posturi vacante contractuale: -1 
asistent registrator principal gradul 
IA;  -1 asistent registrator principal 
gradul II. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt disponi-
bile accesând pagina oficială (www.
ocpimh.ro şi www.ancpi.ro). Relații 
suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Mehedinţi din Drobeta 
Turnu Severin str. Serpentina 
Roşiori nr.1A. Compartimentul 
Juridic, Resurse Umane, Secretariat 
şi Petiţii, telefon 0252/316874.

l Scoala Gimnaziala I. L. Caragiale, 
cu sediul in Baia Mare, b-dul Traian, 
nr.2 6/A, jud. Maramures, organi-
zeaza concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant de ingri-
jitor I (femeie de serviciu), pe peri-
oada nedeterminata. Conditii 
specifice de participare la concurs: 
-Studii gimnaziale/medii; -Vechime 
in munca de minim 5ani; Concursul 
se va desfasura astfel: -Proba scrisa 
-28 iulie 2017, ora 9,00 -Proba 
interviu -31 iulie 2017, ora 9,00 
Termenul limita de depunere a dosa-
relor -21 iulie 2017, ora 15.00, la 
secretariatul institutiei. Detalii supli-
mentare la sediul institutiei, sau la tel 
0262/221262 si pe site-ul http://www.
scoalacaragiale.eu/

l Anunț privind organizarea 
concursurilor/examenelor de înca-
drare a 9 posturi de personal civil 
contractual, vacante, cu atribuţii de 
execuţie -În conformitate cu preve-
derile Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 286 din 
31.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Unitatea 
Militară 02574 Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea a 9 
posturi de personal civil contrac-
tual, pe durată nedeterminată, cu 
atribuţii de execuţie, vacante în 
cadrul structurilor menţionate în 
dreptul fiecăruia, astfel: -La Servi-
ciul juridic şi D.I.U. din U.M. 02574 
Bucureşti: -1 post de consilier 
juridic debutant/S, în comparti-
mentul analiză proceduri de valori-
ficare, prevăzut cu studii superioare 
de licenţă, fiind necesar absolvirea 
unei instituţii de învăţământ supe-
rior acreditată sau autorizată, cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
drept sau ştiinţe juridice. Nu se 
stabilesc condiţii privind vechimea 
în muncă şi/sau în specialitatea 
studiilor absolvite. -La Serviciul 
inspecţii, încercări şi elaborare 
specificaţii tehnice pentru materiale 
logistice: -1 post de expert gr.I/S, în 
Compartimentul testare şi determi-
nare consum mediu C.L. pentru 
echipament nou introdus în înzes-
trare şi elaborare specificaţii tehnice 
pentru tehnică şi echipamente, 
prevăzut cu studii superioare de 
licenţă în domeniul tehnico-ingine-
resc, cu o vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite de 
minim 6 ani şi 6 luni. Obligatoriu să 
fi desfăşurat minim 6 ani şi 6 luni 
activitate profesională în domeniul 
tehnico-ingineresc, perioadă dove-
dită cu documente justificative. -La 
Centrul de cazare -tranzit şi repre-
zentare al Ministerului Apărării 
Naţionale: -1 post de funcţionar/M, 
în microstructura recepţie a 
centrului, prevăzut cu studii medii, 
fiind necesar absolvirea liceului cu 
diplomă de bacalaureat, cu atestat 
sau certificat de competenţă în 
domeniul turism sau recepţioner 
hotel şi o vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite de 
minim 6 luni. Obligatoriu să fi 
desfăşurat minim 6 luni activitate 
profesională în domeniul turism sau 

recepţie hotel, perioadă dovedită cu 
documente justificative; -1 post de 
muncitor calificat IV (spălător 
textile), la spălătoria şi curăţătoria 
chimică, prevăzut cu studii generale 
sau profesionale şi certificat de cali-
ficare profesională în meseria de 
spălător textile şi/sau curăţitor 
chimic. Nu se stabilesc condiţii 
privind  vechimea în muncă şi/sau 
în specialitatea studiilor absolvite. 
-La Complexul militar de instruire, 
reprezentare şi tranzit "Munte": -2 
posturi de muncitor calificat III 
(fochist), la grupa întreţinere 
centrala termică din Căminul 
militar „Intim”, prevăzut cu studii 
generale sau profesionale şi certi-
ficat de calificare profesională în 
meseria de fochist şi autorizaţie de 
fochist pentru cazane de apă caldă 
şi cazane de abur de joasă presiune, 
eliberată de ISCIR, aflată în termen 
de valabilitate cel puțin până la 
data angajării, cu o vechime în 
muncă şi în specialitatea studiilor 
absolvite de minim 3 ani. Obliga-
toriu să fi desfăşurat minim 3 ani 
activitate profesională în meseria de 
fochist, perioadă dovedită cu docu-
mente justificative. -La Formaţi-
unea de hrănire: -1 post de muncitor 
calificat III (bucătar), la formaţia de 
hrănire nr.1, prevăzut cu studii 
generale sau profesionale şi certi-
ficat de calificare de bucătar, fiind 
necesară o vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite de 
minim 3 ani. Obligatoriu să fi desfă-
şurat minim 3 ani activitate în 
profesia de bucătar, perioadă dove-
dită cu documente justificative; -2 
posturi de muncitor calificat III 
(bucătar), la formaţia de hrănire nr. 
3, prevăzute cu studii generale sau 
profesionale şi certificat de califi-
care de bucătar, fiind necesară o 
vechime în muncă şi în specialitatea 
studiilor absolvite de minim 3 ani. 
Obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 
ani activitate în profesia de bucătar, 
perioadă dovedită cu documente 
justificative. Data -limită până la 
care se pot depune dosarele de 
concurs este: 27.07.2017 ora 14.00. 
Dosarele de concurs se depun la 
sediul Unităţii Militare 02574 Bucu-
reşti din B-dul. Drumul Taberei, nr. 
7B, sector 6. Tipul probelor de 
concurs /examen, data şi ora desfă-
şurării acestora: -Pentru posturile 
de consilier juridic, expert şi funcți-
onar, candidaţii vor susţine: -proba 
scrisă în data de: 06.09.2017, ora 
11.00; -interviul în data de: 
12.09.2017, ora 11.00. -Pentru toate 
posturile de muncitor calificat, 
candidaţii vor susţine: -proba prac-
tică în data de: 06.09.2017, ora 
11.00; -interviul în data de: 
12.09.2017, ora 11.00. Probele de 
concurs/examen se desfăşoară, 
astfel: -pentru posturile de consilier 

Angajează

Oferim salariu motivant,
transport, masă, card

de sănătate privat.
tel. 0725. 972.231

- Ajutor bucătar
- Bucătar
- Îngrijitor spaţii hoteliere
- Cameristă hotel
- Ospătar
- Ajutor Ospătar
- Lucrător room service
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juridic debutant/S, muncitor cali-
ficat III (bucătar) la formația de 
hrănire nr.3 și muncitor calificat III 
(fochist), la sediul U.M. 02574 
București, din Bdul. Drumul 
Taberei, nr.7B, sector 6; -pentru 
postul de expert gr. I/S, la  sediul din 
Bdul Iuliu Maniu, nr.7-9, sector 6; 
-pentru posturile de funcționar/M și 
muncitor calificat IV (spălător 
textile), la sediul din Aleea Haidu-
cului, nr.5-7, București, sector 6; 
-pentru postul de muncitor calificat 
III (bucătar) la formația de hrănire 
nr. 1, la  sediul din str. Izvor, nr. 110, 
București, sector 5. Prezentarea la 
post în data de 02.10.2017. Secreta-
riatul comisiilor de concurs/examen 
este asigurat de p.c.c. Ilie Viorica, 
telefon 021.319.58.58, int. 2217. 
Condiţiile generale și specifice 
pentru ocuparea posturilor, biblio-
grafia și tematica de concurs se pot 
obţine la sediul Unităţii Militare 
02574 București, din B-dul. Drumul 
Taberei, nr.7B, sector 6, pe portalul 
posturi.gov.ro, pe pagina de internet 
smg.mapn.ro/cli/index.html sau la 
secretariatul comisiilor de concurs.

l Școala Națională de Pregătire a 
Agenților de Penitenciare Tg.Ocna 
cu sediul în orașul Tg. Ocna, jud. 
Bacău, str. Tisești, nr.137, Tel. 
0234.344.149, scoate la concurs 
următoarele posturi: -1 post ofițer 
professor (psihologie penitenciară), 
-1 post asistent medical (igienă), -1 
post agent administrativ (respon-
sabil logistică). Anunţul de concurs 
este postat pe site-ul unităţii: http://
www.anp.gov.ro/web/scoala-natio-
nala-pregatire-agenti-tg-ocna, pe 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor: http://www.anp.
gov.ro/concursuri-din-sursa-externa 
precum și la sediul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la adre-
sele web menţionate precum și la 
sediul Școlii Naționale de Pregătire 
a Agenților de Penitenciare Tg. 
Ocna.

l Pentru încadrarea ca funcționar 
public cu statut special în sistemul 
administrației penitenciare (ofițeri și 
agenți de penitenciare), Penitenci-
arul Satu Mare scoate la concurs -9 
posturi  vacante,  după cum 
urmează: -1 post ofițer (asistent 
social), -1 post ofițer (educator), -1 
post ofițer (secretariat), -6 posturi 
agent -sectorul operativ (bărbați). 
Dosarele de înscriere se depun la 
Penitenciarul Satu Mare -structura 
resurse umane, până la data 
03.08.2017, inclusiv,  orele 15.30. 
Taxa de concurs este de 85 lei. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la structura resurse 
umane a Penitenciarului Satu Mare 
(Str. Mileniului nr. 2, loc. Satu Mare, 

j u d e ț u l  S a t u  M a r e ,  t e l . 
0261.715.488) ori pe site-ul Peniten-
ciarului Satu Mare http://anp.gov.
ro/penitenciarul-satu-mare și pe 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră – Concursuri din 
sursă externă – Concursuri în curs 
de derulare).

l Ministerul Justiţiei organizează, 
în perioada iulie –octombrie 2017, 
în conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului pentru ocuparea, 
prin concurs, a posturilor de 
execuţie vacante de personal de 
specialitate juridică asimilat judecă-
torilor și procurorilor, din Ministerul 
Justiţiei, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr.1473/C/2007, 
cu modificările și completările ulte-
rioare, concurs pentru ocuparea a 
32 de posturi de execuţie vacante de 
personal de specialitate juridică 
asimilat, potrivit legii, judecătorilor 
și procurorilor, din cadrul Ministe-
rului Justiției (25 de posturi) și 
Institutului Național de Crimino-
logie (7 posturi). Pentru posturile 
din cadrul Corpului de control al 
ministrului din Ministerul Justiției 
se pot înscrie persoanele cu o 
vechime în specialitate de cel puțin 
5 ani în funcțiile prevăzute de lege, 
la data primei probe a concursului, 
respectiv la data de 27 august 2017 
(dată la care se desfășoară proba 
eliminatorie de verificare a cunoș-
tințelor de limbă străină). Concursul 
constă în susținerea a două probe: 
proba scrisă pentru verificarea 
cunoștinţelor teoretice în datele de 
12, 13 și 14 septembrie 2017 și inter-
viul, care se vor desfășura în Bucu-
rești. Candidații susțin, anterior 
probelor de concurs și o probă de 
verificare a cunoștințelor de limbă 
străină, eliminatorie, la alegere, 
dintre engleză și franceză, în datele 
de 27 și 28 august 2017, care se va 

desfășura în București. Depunerea 
cererilor pentru înscrierea la 
concurs se face până la data de 16 
august 2017, orele 16.00, la sediul 
Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, 
nr. 17, sector 5, București - Direcţia 
resurse umane, etajul 2, camera 6. 
Taxa de înscriere la concurs este de 
400 lei. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon: 0372.041.166 
sau 0372.041.182 sau pe pagina de 
Internet www.just.ro, secţiunea 
Minister – Cariere.
 
l Anunţ Pentru încadrarea a 7 
(șapte) posturi de ofiţer și agent în 
sistemul administrației penitenciare 
la Penitenciarul Braila. Penitenci-
arul Braila, cu sediul in Braila, str. 
Carantinei nr.4A  scoate la concurs 
1 (unu) post de ofiţer psiholog 
resurse umane,1 (unu) post de ofiţer 
psiholog reintegrare socială, 1 (unu) 
post ofiţer asistent social, 1 (unu) 
post de agent administrativ financi-
ar-contabil, 2 (două) posturi de 
agent secretariat, 1 (unu) post de 
agent secretariat arhivă. Termenul 
de înscriere este de 15 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
ţului, adică până la data de 02 
august 2017, orele 15.00 inclusiv, la 
structura de Resurse Umane a 
unităţii. Taxa de participare la 
concurs este de 85 lei și se plătește la 
structura financiară a Penitencia-
rului Braila. Informatii suplimen-
tare privind condiţiile de participare 
la concurs, cerinţele postului, actele 
necesare pentru dosarul de 
înscriere, probele de concurs și locul 
de susţinere a acestora, tematica și 
bibliografia de concurs se obtin la 
tel.0239619314/int.115, sau la sediul 
Penitenciarului Braila ori pe site-ul 
unitatii http://anp.gov.ro/web/peni-
tenciarul-braila, și pe site-ul Admi-
n i s t r a ţ i e i  N a ţ i o n a l e  a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 

secţiunea Carieră – Concursuri din 
sursă externă – Concursuri în curs 
de derulare).

l Pentru încadrarea ca funcţionar 
public cu statut special, Penitenci-
arul Giurgiu cu sediul în mun. 
Giurgiu șos. Bălănoaiei, nr.12A, jud. 
Giurgiu, scoate la concurs următoa-
rele posturi: -1 post ofiţer (auto), -1 
post ofițer (educație), -1 post ofiţer 
(psiholog), -1 post ofițer (asistent 
social), -2 posturi agent operativ 
(femei), -9 posturi agent operativ 
(bărbați), -1 post agent tehnic 
(agronom), -1 post agent tehnic 
(educație), -1 post agent (maga-
ziner). Dosarele de înscriere se 
depun la Penitenciarul Giurgiu 
-Biroul resurse umane în termen de 
15 zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunţ. Taxa de 
participare la concurs este de 85 lei. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la structura de resurse 
umane din Penitenciarul Giurgiu și 
pe site-ul Penitenciarului Giurgiu 
(http://anp.gov.ro/web/penitencia-
rul-giurgiu/cariera). 

l A.N.R.S.P.S. –U.T. 350 Popești 
-Leordeni, judeţul Ilfov, organizează 
în data de 05.09.2017, concurs 
pentru ocuparea a 3 funcţii publice 
vacante de consilier clasa I, studii 
superioare. Relaţii suplimentare la 
telefon: 021.492.03.35 și pe www.
anrsps.gov.ro.

l A.N.R.S.P.S. –U.T. 350 Popești –
Leordeni, judeţul Ilfov, organizează 
în data de 08.08.2017, concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de casier, studii medii. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
021/492.03.35 și pe www.anrsps.gov.
ro.

l A.N.R.S.P.S. –U.T. 350 Popești –
Leordeni, judeţul Ilfov, organizează 
în data de 29.08.2017, concurs 
pentru ocuparea a 3 funcţii publice 
vacante de consilier clasa I, studii 
superioare. Relaţii suplimentare la 
telefon: 021/492.03.35 și pe www.
anrsps.gov.ro.

l Direcţia management resurse 
umane din Ministerul Apărării 
Naţionale organizează concurs 

pentru ocuparea unor posturi 
vacante de personal civil contrac-
tual, astfel: -un post de referent de 
specialitate debutant în Biroul 
psihologia muncii și a transportu-
rilor din Secţia psihologie la Centrul 
de investigaţii sociocomportamen-
tale, cu locul de muncă în București, 
bdul. Iuliu Maniu nr. 13, sector 6, 
prevăzut cu studii universitare de 
licenţă în domeniul psihologie și 
studii universitare de master cu o 
vechime în specializarea psihologie 
aplicată în domeniu securităţii naţi-
onale sau în psihologia muncii/ 
sănătate ocupaţională/ psihologie 
aplicată în resurse umane; -un post 
de referent de specialitate debutant 
în Biroul metodologii și cercetare 
socio-psihologică din Centrul de 
investigaţii sociocomportamentale, 
cu locul de muncă în București, 
bdul Iuliu Maniu nr. 13, sector 6, 
prevăzut cu studii universitare de 
licenţă în domeniul psihologie și 
studii universitare de master cu o 
vechime în specializarea psihologie 
aplicată în domeniu securităţii naţi-
onale sau în psihologia muncii/ 
sănătate ocupaţională/ psihologie 
aplicată în resurse umane. Probele 
de concurs: -proba scrisă, în data de 
03.08.2017, ora 10.00; -interviul, în 
data de 09.08.2017, ora 10.00. Data 
limită de depunere a dosarelor 
-27.07.2017, ora 16.00. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului 
se vor face la sediul Direcţiei mana-
gement resurse umane, strada 
Drumul Taberei nr. 7B, sector 6, 
București, unde vor fi afișate și deta-
liile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului comi-
s i e i  d e  c o n c u r s :  t e l e f o n 
021.319.58.58, interior 2829, 2677.

l Agenția Națională de Adminis-
trare a Bunurilor Indisponibilizate 
organizează concurs/ examen 
pentru ocuparea unui post vacant 
corespunzător unei funcții publice 
contractuale din aparatul propriu al 
Agenției Naționale de Administrare 
a Bunurilor Indisponibilizate, după 
cum urmează: -1 post vacant de 
șofer treapta I, cod post SOF –
ANABI, în cadrul Serviciului suport 
operațional. Condiții pentru 
ocuparea postului: studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de baca-

laureat, experiență de cel puțin 6 
ani în conducerea autovehiculelor. 
Probele vor avea loc la punctul de 
lucru al Agenţiei Naţionale de 
Administrare a Bunurilor Indispo-
nibilizate, din București bd. Regina 
Elisabeta, nr. 3, etj.3, sector 3, astfel: 
Proba practică - în data de 
31.07.2017, începând cu ora 10.00. 
Interviul –în data de 03.08.2017, 
începând cu ora 10.00. Data -limită 
până la care se pot depune actele 
pentru dosarul  de concurs: 
24.07.2017. Datele de contact: tel. 
0372.573.000, nr. fax: +40372271435 
sau pe site-ul Agenției Naționale de 
Administrare a Bunurilor Indispo-
nibilizate la adresa: https://anabi.
just.ro/.

l Agenția Națională de Adminis-
trare a Bunurilor Indisponibilizate 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice vacante din cadrul apara-
tului propriu: consilier, clasa I, grad 
profesional superior, în domeniul 
financiar –contabil cu atribuții de 
contabilitate și buget, în cadrul 
Serviciului suport operațional; 
consilier, clasa I, grad profesional 
principal, în domeniul financiar –
contabil cu atribuții de contabilitate 
și salarizare, în cadrul Serviciului 
suport operațional; referent, clasa 
III, gradul asistent, în cadrul Servi-
ciului juridic, comunicare și regis-
tratură. Concursul constă într-o 
probă scrisă și un interviu. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
11.08.2017, la punctul de lucru al 
Agenţiei Naţionale de Administrare 
a Bunurilor Indisponibilizate, din 
București bd. Regina Elisabeta, nr. 
3, etj.3, sector 3, începând cu ora 
10.00 și interviul –în aceeași locaţie, 
data și ora exactă urmând să fie 
afișate la punctul de lucru al Agen-
ţiei Naţionale de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate, precum 
și pe site-ul instituţiei, după susți-
nerea probei scrise. Dosarul de 
concurs va conţine în mod obliga-
toriu, următoarele documente, 
potrivit dispozițiilor art. 49 din H.G. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu modificările și completă-
rile ulterioare: a) formularul de 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

55366/10.07.2017. În temeiul prevederilor 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 26, luna 

07, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se vor vinde prin licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC DAN & ANI SRL, cu domiciliul fiscal în 

localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 16680710: - Autoutilitară Dacia Logan 

Pick-up, nr. identificare UU1USD1F540169291, nr. înmatriculare TR-66-WYX, preț de pornire 

reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 50%, pentru a patra licitație = 6.347 lei (exclusiv TVA);   

- Autoutilitară Dacia Logan Pick-up, nr. identificare UU1USD1F540169024, nr. înmatriculare             

TR-44-WYX, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 50%, pentru a patra licita-

ție = 6.347 lei (exclusiv TVA); - Autoutilitară MAN, nr. identificare WMAL20ZZZ2Y092361, nr. 

înmatriculare TR-33-WYX, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 50% pentru a 

patra licitație = 14.735 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Teleorman, Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 

19%)/ scutită/ neimpozabilă. 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 scri-             

sorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitatei, achitată în contul IBAN 

RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria municipiului Alexandria; 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 propria 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 obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru comparator, după caz: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421.176, int. 354.
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înscriere completat; b) copia actului 
de identitate; c) copiile diplomelor 
de studii şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; d) 
copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcţiei publice; e) 
cazierul judiciar; f) adeverinţa care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; g) declaraţia pe 
propria răspundere sau adeverinţa 
care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică. Adeve-
rinţa care atestă starea de sănătate 
conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice. Copiile de pe actele prevă-
zute mai sus, la literele b, c şi d, se 
prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secre-
tarul comisiei de concurs. Cazierul 
judiciar poate fi înlocuit cu o decla-
raţie pe proprie răspundere. În 
acest caz, candidatul declarat 
admis la selecţia dosarelor are obli-
gaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul documentului 
pe tot parcursul desfăşurării 
concursului, dar nu mai târziu de 5 
zile lucrătoare de la data la care a 
fost declarat admis în urma selec-
ţiei dosarelor, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de 
numire. Formularul de înscriere, 
precum şi modelul de adeverinţă de 
vechime în muncă şi/ sau în specia-
litatea studiilor -formatul standard 
aprobat prin Ordinul Preşedintelui 
A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013, se pun 
la dispoziţie candidaţilor prin 
secretariatul comisiei de concurs 
sau poate fi accesat pe site-ul 
A.N.A.B.I. https://anabi.just.ro, 
secţiunea „Despre noi –Cariere –
Posturi vacante”. Candidaţii sunt 
rugaţi să acorde atenţie dispoziți-
ilor legale privind actele ce trebuie 

depuse la dosarul de înscriere, atât 
sub aspectul conţinutului, care 
atestă îndeplinirea condiţiilor 
legale, cât şi al formei cerute 
actului (original/ copie legalizată/ 
copie, după caz). De asemenea, 
candidaţii urmează să depună 
actele în dosarul de înscriere în 
ordinea expusă în prezentul anunț. 
Condiţii de participare la concurs: 
Generale: candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile privind 
ocuparea funcţiilor publice, prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Specifice: •consilier, clasa I, 
grad profesional superior, în dome-
niul financiar –contabil cu atribuții 
de contabilitate şi buget: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul economic; -vechime 
minim de 9 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției publice, pentru ocuparea func-
ției publice de execuție de grad 
profesional superior; -cunoaşterea 
limbii engleze nivel începător; 
-cunoştințe de operare pe calcu-
lator nivel mediu dovedite cu 
diplomă. •consilier, clasa I, grad 
profesional principal, în domeniul 
financiar –contabil cu atribuții de 
contabilitate şi salarizare: -studii  
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul economic; -vechime 
minim 5 ani în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției 
publice, pentru ocuparea funcțiilor 
publice de execuție de grad profesi-
onal principal; -cunoaşterea limbii 
engleze (nivel C1 –conform 
cadrului european de referință 
pentru limbi străine); -cursuri în 
domeniul managementului finan-
ciar al proiectelor/ programelor 
finanțate prin fonduri nerambursa-
bile dovedite cu diplomă/ atestat în 
domeniu; -cunoştinţe de operare pe 
calculator nivel mediu dovedite cu 

diplomă. •referent, clasa III, 
gradul asistent -studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime minim 6 luni pentru 
ocuparea funcțiilor publice de 
execuție de grad profesional asis-
tent din clasa a III-a; -cunoştinţe de 
operare pe calculator nivel mediu 
dovedite cu diplomă. Dosarele pot 
fi depuse în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, la 
punctul de lucru al Agenţiei Naţio-
nale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate, din Bucureşti bd. 
Regina Elisabeta, nr. 3, etj. 3, sector 
3. Pentru informații suplimentare 
–Serviciul Suport Operațional -tel. 
037.2573.000.

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 21.08.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional  supe-
rior - Compartiment Coordonare 
Proiecte cu Finanţare Nerambur-
sabilă din Fonduri Europene – 
Direcţia Coordonarea Proiectelor 
cu Finanţare Nerambursabilă din 
Fonduri Europene şi Manage-
mentul Bazelor de Date;  Condiţii 
specif ice  de part ic ipare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, 
Internet, Power Point; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare  a  concursului : 
21.08.2017 – 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 Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, str. Avalanşei 
nr. 20-22, sector 4, scoate la 
concurs, în data de 25.07.2017, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei, următorul post temporar 
vacant: Inspector, grad profesional 
superior - Serviciul Comunicare şi 
Secretariatul Consiliului de Admi-
nistraţie; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 
25.07.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul ANOFM.

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 01.08.2017, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei, următorul post temporar 
vacant: Inspector, grad profesional 
superior - Direcţia Coordonarea 
Reţelei Naţionale EURES, Acor-
duri şi Relaţii Internaţionale, Servi-
c iul  Acorduri  b i laterale  ş i 
desemnare parteneri EURES; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie temporar 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 01.08.2017 – ora 10:00 
– proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

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 21.08.2017, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Inspector, 
grad profesional asistent– Direcţia 
Coordonarea Proiectelor cu Finan-
ţare Nerambursabilă din Fonduri 
Europene şi  Managementul 
Bazelor de Date, Compartiment 
Managementul bazelor de date; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet, 
Power Point; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 

muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 21.08.2017 – ora 10:00 
– proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, 
cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. 
Dacia, nr. 8, Bl. Transcozia, Sc. B, 
scoate la concurs, în data de 
21.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant:  Consilier, grad profesional 
principal – Compartiment Analiza 
Pieţei Muncii, Programe de 
Ocupare şi Implementare Măsuri 
Active – AJOFM Vâlcea; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Data de desfăşurare a concursului: 
21.08.2017 – ora 1000 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Vâlcea

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 16.08.2017, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional principal– 
Direcţia Resurse Umane, Salari-
zare, Comunicare şi Secretariatul 
Consiliului de Administraţie; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet, 
Power Point; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 16.08.2017 – ora 1000 
– proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Dâmbo-
viţa, cu sediul în Târgovişte, Str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 1A scoate 
la concurs, în data de 16.08.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional supe-
rior– Serviciul Administrare Buget, 
Compartiment Execuţie Bugetară, 
Financiar, Contabilitate şi Admi-
nistrare Fond Garantare pentru 
Plata Creanţelor Salariale; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura 
de ştiinţe: ştiinţe economice; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet, 
Power Point; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 16.08.2017 – ora 10:00 
– proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Dâmboviţa

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei  de Muncă 
Harghita, cu sediul în Miercurea 
Ciuc, B-dul. Frăţiei, nr. 2, scoate la 
concurs, în data de 17.08.2017, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: 
Inspector, grad profesional asistent 
– Serviciul Administrare Buget, 
Compartiment Achiziţii publice; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, internet; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 1 an; Iniţiativă şi crea-
tivitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 17.08.2017 – ora 1000 
– proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Harghita.

CITAȚII  
l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiţii: Hica (fostă Ionescu) Elena 
Lucica cu domiciliul în comuna 
Stoileşti, sat Izvoru Rece, jud. 
Vâlcea în calitate de intimată în 
dosarul civil nr. 3336/90/2017, cu 
termen de judecată la data de 
18.07.2017 aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; Dragomir Viorica cu domi-
ciliul în comuna Voiceşti, jud. 
Vâlcea în calitate de intimată în 
dosarul civil nr. 3335/90/2017, cu 
termen de judecată la data de 
18.07.2017 aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea;  Bolboacă Ana cu domici-
liul în comuna Racoviţa, sat Ţuţu-
leşti, jud. Vâlcea în calitate de 
intimată în dosarul civil nr. 
3489/90/2017, cu termen de jude-
cată la data de 18.07.2017 aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

l Munteanu Constantin şi 
Munteanu Elena sunt citați pentru 
arbitraj la Tribunalul de Arbitraj 
Judiciar Iaşi de pe lângă Camera 
de Arbitraj şi Mediere din mun. 
Iaşi, Bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt 
nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1, jud. Iaşi, în 
calitate de pârâți, la data de 
24.07.2017, ora 12.00, în dosarul nr. 
101/2017, având ca obiect pronun-
țarea unei hotărâri care să țină loc 
de contract de vânzare, în proces cu 
Huțupaşu Ion, Huțupaşu Lili, 
Bădărău Sorin-Irinel şi Bădărău 
Cristina, în calitate de reclamanți. 

l România, Judecătoria Constanţa, 
Str.Traian, nr.33, Constanţa, Secţia 

ANUNȚURI

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se 

face cunoscut că în ziua de 25, luna 07, anul 2017, ora 13.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, 

Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, 

proprietatea debitorului S.C. GAD ELECTRIC ENERGI SRL, cu domiciliul fiscal în sat Roata de Jos, com. 

Roata de Jos, str. Petrolistului, nr. 14, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 33522841. Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară: Autoutilitară Volkswagen 7JO, Transporter, an fabicație - 2004, sș - 

WV1ZZZ7JZ5X009960, culoare - alb. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: 9.200 

lei. Cota TVA *) (19%): -. Total: 9.200 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile 

pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227 din anul 2015 privind Codul 

Fiscal. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

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

pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 

precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. 

Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea: 

„taxă participare licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 

persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 

limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de 

creditorii fiscali (bugetul de stat, bugeul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, 

bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și, respectiv, la bugetul local, conform 

art. 250, alin. (4), lit. I) din Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de Procedură Fiscală; că nu au 

obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană 

interpusă cu debitorul executat silit, pentru respectarea prevederilor art. 250, alin. (9). Cererea de 

înscriere însoțită de documentația mai sus menționată se depune numai la Registratura Servicului 

Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, situat în județul Giurgiu, oraș Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, 

parter, ofertanții urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 

competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 

prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 

dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de contact: Iacob Ilie.
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Civilă, Camera Sala 4. Destinatar: 
Patachia Ion, com.Valu lui Traian, 
Valu lui Traian, Şcolii, nr.9A, judeţul 
C o n s t a n ţ a .  D o s a r u l  n r. 
4620/212/2017, Materia: Civil; 
Stadiul procesual al dosarului: 
Fond. Obiectul dosarului: declararea 
judecătorească a morţii. Citaţie 
emisă la 10 Iulie 2017. Stimată 
doamnă/Stimate domn, sunteţi 
chemat în această instanţă, camera 
Sala 4, Complet c35, în data de 12 
Septembrie 2017, ora 13.30, în cali-
tate de pârât, în proces cu Inspec-
toratul de Politie al Judeţului 
Constanța -Serviciul de Investigaţii 
Criminale în calitate de reclamant. 
În caz de neprezentare a părţilor, se 
va putea trimite un înscris, judecata 
urmând a se face în lipsă. Prin 
înmânarea citaţiei, sub semnătură 
de primire, personal ori prin reprez-
entant legal sau convenţional ori 
prin funcţionarul sau persoana 
însărcinată cu primirea corespon-
denţei pentru un termen de jude-
cată, cel citat este prezumat că are în 
cunoştinţă şi termenele de judecată 
ulterioare aceluia pentru care citaţia 
i-a fost înmânată. 

l Jieanu Constantin solicită 
prezentarea la proces a lui Neață 
Constantin, Neață Lopica, Neață 
Eliss și Neață Marian Jenel, în 
data de 05.09.2017, la Judecătoria 
C a l a f a t ,  î n  d o s a r u l  n r. 
904/201/2017 -penal.

DIVERSE  
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse 
și Asociații SPRL notifică creditorii 
cu privire la intrarea în procedura 
falimentului prevăzută de Legea 
nr.85/2006 împotriva debitoarei SC 
Ovai Trans SRL cu sediul în sat 
Paulestii Noi, comuna Paulesti nr.9, 
județul Prahova, J29/966/2001, 
CUI 14277487,  în  dosarul 
2642/105/2014 aflat pe rolul Tribu-
nalului Prahova, Secția a-II-a 
Civilă, de Contencios Adminis-
trativ și Fiscal. Termenul limită 
pentru înregistrarea creanțelor 
născute după data deschiderii 
procedurii generale a insolvenței 
este 31.07.2017. Termenul de verifi-
care a creanțelor, de întocmire, 
afișare și comunicare a tabelului 
suplimentar de creanțe -29.08.2017, 
termenul de depunere la tribunal a 
contestațiilor va fi de 7 zile de la 
publicarea în BPI a tabelului Supli-
mentar, termenul de întocmire a 
tabelului definitiv consolidat 
-27.09.2017. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
20 .10.2017.  Pentru re laț i i : 
021.318.74.25.

l Primăria Municipiului Alexan-
dria, cu sediul în str. Dunării nr.139, 
cod fiscal 4652660, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria 

nr.116/26.04.2017, organizeazã 
procedura de negociere directă în 
scopul concesionării unui  teren în 
suprafaţă de 335,00 mp., aparţi-
nând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, 
situat în strada Alexandru Ghica, 
nr. 2J. Perioada de concesionare 
este de 49 ani. Începerea negocierii 
directe va avea loc la data de 
08.08.2017, orele 11:00, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria,  
iar ofertele se  primesc la registra-
tura Primăriei Municipiului 
Alexandria,  pânã  în preziua datei 
de începere a negocierii directe, 
orele 16:00, într-un singur exemplar 
în limba română. Documentaţia de 
atribuire poate fi studiată și achizi-
ţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, 
Serviciul Valorificare Patrimoniu, 
tel. 0247317732, int.132, fax. 
0247317728. Împotriva procedurii, 
până la momentul adjudecării, se 
va putea face contestaţie la Judecă-
toria Alexandria (strada Indepen-
denţei ,  nr.22,  Alexandria) . 
Soluţionarea litigiilor se realizează 
la Tribunalul Teleorman - Secţia 
Contencios Administrativ ( strada 
Ion Creangă, nr. 53, Alexandria). 
Clarificările privind procedura de 
negociere directă se pot obţine 
maxim până la data de 01.08.2017. 

l Primăria Municipiului Alexan-
dria, cu sediul în str. Dunării nr.139, 
cod fiscal 4652660, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria 
nr.41/27.02.2017, organizeazã 
procedura de negociere directă în 
scopul concesionării unui  teren în 
suprafaţă de 35,00 mp., aparţinând 
domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, situat 
în strada Viitorului, nr. 72A. Peri-
oada de concesionare este de 10 
ani. Începerea negocierii directe va 
avea loc la data de 08.08.2017, orele 
11:00, la sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, iar ofertele se  
primesc la registratura Primăriei 
Municipiului Alexandria, pânã în 
preziua datei de începere a negoci-
erii directe, orele 16:00, într-un 
singur exemplar în limba română. 
Documentaţia de atribuire poate fi 
studiată și achiziţionată, contra 
cost, la sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, Serviciul Valori-
ficare Patrimoniu, tel. 0247317732, 
int.132, fax. 0247317728. Împo-
triva procedurii, până la momentul 
adjudecării, se va putea face 
contestaţie la Judecătoria Alexan-
dria (strada Independenţei, nr.22, 
Alexandria). Soluţionarea litigiilor 
se realizează la Tribunalul Teleor- 
man - Secţia Contencios Adminis-
trativ ( strada Ion Creangă, nr.53, 
Alexandria). Clarificările privind 
procedura de negociere directă se 
pot obţine maxim până la data de 
01.08.2017.

NOTIFICĂRI  
l Andrei Ioan IPURL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
insolventa fata de debitoarea 
Valedy Distribution SRL cu sediul 
în Municipiul Ploiești, Str. Gorniș-
tilor, nr.3, bl.139K, ap.17, Judetul 
Prahova, dosar nr. 4553/105/2017, 
Tribunalul Prahova. Termenul 
limita pentru inregistrarea cererii 
d e  a d m i t e r e  a  c r e a n t e l o r 
18.08.2017; termen tabel preli-
minar: 07.09.2017; termen tabel 
d e f i n i t i v :  2 9 . 0 9 . 2 0 1 7 ; 
12.09.2017data sedintei adunarii 
creditorilor, ora si locul urmand a fi 
stabilite de administratorul judiciar 
provizoriu, care va convoca toti 
creditorii debitoarei.

ADUNĂRI GENERALE  
l SC Transforest SA Vatra Dornei, 
prin Administratorul Unic, 
convoacă în baza Legii 31/1990, 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor SC Transforest SA 
Vatra Dornei în data de 14 august 
2017, ora 15.00, la sediul societăţii 
comerciale din Vatra Dornei, str.
Argestru, nr.3, Judeţul Suceava, 
având următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea documentaţiei de apar-
tamentare nr.8611/19.06.2017 
întocmită de SC Topomaster SRL 
Vatra Dornei; 2.Aprobarea Rapor-
tului de evaluare privind valoarea 
de piaţă nr.37/5.07.2017 întocmit  
de „Cabinet individual de expertize 
și evaluări Ohmt Carmen Laura 
Evaluator”; 3.Aprobarea vânzării 
către SC IRIS IMOB SRL Vatra 
D o r n e i   J 3 3 / 7 0 3 / 2 0 0 5  ș i 
CF:RO17584613, a imobilului aflat 
pe strada Argestru, nr.3, Vatra 
Dornei: spatiu depozitare în supra-
faţă de 121.93mp cu următoarele 
date de identificare: nr. Cadastral al 
terenului 37454, cod unitate indivi-
duală 37454–C1–U1. Conform 
Raportului de evaluare privind 
valoarea de piaţă nr.37/5.07.2017 
întocmit de „Cabinet individual de 
expertize și evaluări Ohmt Carmen 
Laura Evaluator” imobilul va fi 
vândut cu preţul de 45.810 RON. 
În cazul în care AGEA nu poate 
lucra datorita neîndeplinirii 
prezenţei acţionarilor, ședinţa se va 
ţine în data de 15 august 2017, ora 
15.00, cu aceeași ordine de zi și la 
aceeași adresă. 

l SC Transforest SA Vatra Dornei, 
prin Administratorul Unic, 
convoacă în baza Legii 31/1990 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor SC Transforest SA 
Vatra Dornei în data de 14 august 
2017, ora 10.00, la sediul societăţii 
comerciale din str.Argestru, nr.3, 
Vatra Dornei, Judeţul Suceava, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Punerea 
în discuţie privind aprobarea 
numirii în funcţia de cenzor al 
societăţii comerciale a domnului 
C o r d u n e a n u  I l i e -  C N P 
1530720336079, posesor al cărţii de 
i d e n t i t a t e  s e r i a  X V , 
nr.215469/22.05.2017. 2.Punerea în 
discuţie privind aprobarea numirii 
în funcţia de cenzor al societăţii 
comerciale a doamnei Apavaloae 
Mariana- CNP 2650816336043, 
posesoare a cărtii de identitate seria 
SV, nr.832873/03.08.2012. 3.
Punerea în discuţie privind apro-
barea numirii în funcţia de cenzor 
al societăţii comerciale a doamnei 
O p r e a  C a r m e n -  C N P 
2630220221158, posesoare a cărţii 
de identitate seria SV, nr.971187 
04.04.2014. În cazul în care AGOA 
nu poate lucra datorită neîndepli-

nirii prezenţei acţionarilor, ședinţa 
se va ţine în data de 15 august 
2017, ora 10.00, cu aceeași ordine 
de zi și la aceeași adresă. 

LICITAȚII  
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul 
in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, 
organizeaza procedura “licitatie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic 
inchis, in vederea atribuirii contrac-
tului de achizitie: borduri si pavele 
autoblocante vibropresate. Proce-
dura de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regulamen-
tului privind organizarea si desfa-
surarea achizitiilor” al SC Citadin 
SA Iasi. Pentru participare la 
procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile 
cerute in "Documentatia de achi-
zitie". Documentatia de achizitie va 
fi postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana pe 
data de 25.07.2017 pe baza de cod 
unic de acces, ce va fi comunicat 
doar persoanelor care solicita in 
scris accesul la documentatie cu 
date de identificare clara si cu 
declaratie pe propria raspundere 
privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul 
cel mai scazut. Documentatia de 
ofertare va fi depusa la sediul SC 
Ci tad in  SA pana  la  da ta 
de  26.07.2017, ora 10:00. Deschi-
derea ofertelor va avea loc la data 
de  26.07.2017, ora  12:00, la 
sediul S.C. Citadin S.A. Relatii 
suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de parti-
cipare se pot obtine la tel.: 0232-
240.887, fax: 0232-240.884.

l Primăria orașului Petrila organi-
zează licitație publică în data de 
04.08.2017, ora 11.00. 1.Informaţii 
generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și /sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Consiliul Local al 
Orașului Petrila -Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
Calității -cu sediul în orașul Petrila, 
str. Republicii nr. 196, județul 
Hunedoara, tel./fax. 0254.550.760, 
cod fiscal 4375097, e-mail : 
primaria.petrila2008@yahoo.com, 
Persoană de contact -Ing.Jr. Lang 
Mihaela. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: Obiectul licitației îl consti-
tuie concesionarea prin licitație 
publică a clădirii fostă centrală 
termică nr. 10, în suprafață de 
269mp,  ev idenț iată  în  CF 
nr.62672-C1 și a terenului aferent 
în suprafață de 900 mp, evidențiat 
în CF nr.62672, situate în str. Al. 
Sahia, orașul Petrila, în vederea 
desfășurării de activități produc-
tive. 3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: 3.1.Modalitatea 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Docu-
mentația de atribuire se va obține 
contra-cost, de la Serviciul Achi-
ziții, Investiții, Proiecte cu Finan-
țare Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 3.2.Denumirea 
și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Documentația de atribuire se va 
obține contra-cost, de la sediul 

Primăriei orașului Petrila, str. 
Republicii, nr. 196, Serviciul Achi-
ziții, Investiții, Proiecte cu Finan-
țare Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Valoarea documentației 10 lei, se va 
achita la casieria unității. 3.4.Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 31.07.2017, ora 15.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a ofer-
telor: 04.08.2017, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Petrila cu sediul 
în orașul Petrila, str. Republicii 
nr.196, județul Hunedoara, Servi-
ciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu 
Finanțare Internațională, Manage-
mentul Calității, camera 7. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 04.08.2017 
ora 11.00 Primăria Petrila str. 
Republicii nr. 196, jud. Hunedoara, 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațio-
nală, Managementul Calității, 
camera 7. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Deva , 
B-dul 1 Decembrie nr.35, județul 
Hunedoara, cod poștal 330005, 
t e l e f o n  0 2 5 4 . 2 3 4 . 7 5 5  s a u 
0254.211.574, fax 0254.216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanței sunt 
menționate în documentația de 
atribuire. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
11.07.2017. Primar Jurca Vasile.

l Primaria orașului Petrila organi-
zează licitație publică în data de 
03.08.2017, ora 11.00. 1. Informaţii 
generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/ sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Consiliul Local al 
Orașului Petrila -Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
Calității -cu sediul în orașul Petrila, 
str. Republicii nr.196, județul Hune-
doara, tel./fax. 0254.550.760, cod 
fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoana 
de contact -Ing.Jr. Lang Mihaela. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Obiectul licitației îl constituie 
concesionarea prin licitație publică 
a patru parcele de teren după cum 
urmează: parcela 1 în suprafață de 
20mp, evidențiată în CF nr.63637 
Petrila, parcela 2 în suprafață de 
21mp, evidențiată în CF nr.63638 
Petrila, parcela 3 în suprafață de 
21mp, evidențiată în CF nr. 63639 
Petrila și parcela 4 în suprafață de 
20mp, evidențiată în CF nr.63640, 
Petrila situate în str. Muncii, în 
vederea construirii unor garaje. 3.
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: 3.1. Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Documen-
tația de atribuire se va obține 
contra-cost, de la Serviciul Achi-
ziții, Investiții, Proiecte cu Finan-
țare Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 3.2.Denumirea 

și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Documentația de atribuire se va 
obține contra-cost, de la sediul 
Primăriei orașului Petrila, str. 
Republicii, nr.196, Serviciul Achi-
ziții, Investiții, Proiecte cu Finan-
țare Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
Valoarea documentației 10 lei, se va 
achita la casieria unității. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 28.07.2017, ora 15.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 03.08.2017, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Petrila cu sediul 
în orașul Petrila, str. Republicii 
nr.196, județul Hunedoara, Servi-
ciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu 
Finanțare Internațională, Manage-
mentul Calității ,  camera 7. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 03.08.2017 
ora 11.00. Primăria Petrila str. 
Republicii nr.196, jud. Hunedoara, 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațio-
nală, Managementul Calității, 
camera 7. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Deva, 
B-dul 1 Decembrie nr.35, județul 
Hunedoara, cod poștal 330005, 
t e l e f o n  0 2 5 4 . 2 3 4 . 7 5 5  s a u 
0254.211.574, fax 0254.216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanței sunt 
menționate în documentația de 
atribuire. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
11.07.2017. Primar Jurca Vasile.

l Primaria Orașului Petrila orga-
nizează licitație publică în data de 
02.08.2017, ORA 11.00. 1.Infor-
maţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Consiliul Local al 
Orașului Petrila -Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
Calității -cu sediul în orașul Petrila, 
str. Republicii nr.196, județul Hune-
doara, tel./fax. 0254.550.760, cod 
fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoana 
de contact -Ing.Jr. Lang Mihaela. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Obiectul licitației îl constituie 
concesionarea prin licitație publică 
a unei parcele de teren în suprafață 
de 22mp, evidențiată în CF 
nr.63590 Petrila situată în str. 6 
August, în vederea construirii unui 
garaj. 3.Informaţii privind docu-
m e n t a ţ i a  d e  a t r i b u i r e : 
3.1.Modalitatea prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentația de atri-
buire se va obține contra-cost, de la 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațio-
nală, Managementul Calității, 
camera 7. 3.2.Denumirea și adresa 
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serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Documen-
tația de atribuire se va obține 
contra-cost, de la sediul Primăriei 
orașului Petrila, str. Republicii, 
nr.196, Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațio-
nală, Managementul Calității, 
camera 7. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.54/2006: Valoarea 
documentației 10 lei, se va achita la 
casieria unității. 3.4.Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
27.07.2017, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 02.08.2017, 
ora 09.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Petrila cu sediul în orașul Petrila, 
str. Republicii nr.196, județul Hune-
doara, Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațio-
nală, Managementul Calității, 
camera 7. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
02.08.2017 ora 11.00 Primăria 
Petrila str. Republicii nr.196, jud. 
Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Deva, 
B-dul 1 Decembrie nr.35, județul 
Hunedoara, cod poștal 330005, 
t e l e f o n  0 2 5 4 . 2 3 4 . 7 5 5  s a u 
0254.211.574, fax 0254.216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanței sunt 
menționate în documentația de 
atribuire. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
11.07.2017. Primar Jurca Vasile.

l Primaria Orașului Petrila orga-
nizează licitație publică în data de 
07.08.2017, ora 11.00. 1.Informaţii 
generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Consiliul Local al 
Orașului Petrila -Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
Calității -cu sediul în orașul Petrila, 
str. Republicii nr.196, județul Hune-
doara, tel./fax. 0254.550.760, cod 
fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoana 
de contact -Ing.Jr. Lang Mihaela. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Obiectul licitației publice îl consti-
tuie concesionarea a două parcele 
de teren după cum urmează: 
parcela 1 în suprafață de 24mp, 
evidențiată în CF nr.63572 Petrila, 
parcela 2 în suprafață de 24 mp, 
evidențiată în CF nr.63571 Petrila, 
situate în str. Horea, în vederea 
construirii unor garaje. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentația de atribuire se 
va obține contra-cost, de la Servi-
ciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu 
Finanțare Internațională, Manage-
mentul Calității ,  camera 7. 

3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Documentația de 
atribuire se va obține contra-cost, 
de la sediul Primăriei orașului 
Petrila, str. Republicii, nr.196, 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațio-
nală, Managementul Calității, 
camera 7. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea 
documentației este 10 lei, se va 
achita la casieria unității. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 01.08.2017, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 07.08.2017, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Petrila cu sediul 
în orașul Petrila, str. Republicii 
nr.196, județul Hunedoara, Servi-
ciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu 
Finanțare Internațională, Manage-
mentul Calității ,  camera 7. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 07.08.2017 
ora 11.00 Primăria Petrila str. 
Republicii nr.196, jud. Hunedoara, 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațio-
nală, Managementul Calității, 
camera 7. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Deva, 
B-dul 1 Decembrie nr.35, județul 
Hunedoara, cod poștal 330005, 
t e l e f o n  0 2 5 4 . 2 3 4 . 7 5 5  s a u 
0254.211.574, fax 0254.216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanței sunt 
menționate în documentația de 
atribuire. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
11.07.2017. Primar JURCA 
VASILE.

l Anunţ licitaţie publică - boxe-
spaţiu Piaţă Petroșani. Consiliul 
Local al municipiului Petroșani, 
Serviciul Public  administraţia 
Pieţelor Petroșani organizează în 
data de 21.07.2017: licitaţie 
deschisă cu strigare pentru închiri-
erea boxelor nr. 11, 12, 13, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27 în suprafaţă de 
7,35 mp/boxă, și  spaţiu de 
producţie și desfacere a produselor 
agroalimentare în suprafaţă de 13,5 
mp, situate la parterul halei din 
Piaţa Agroalimentara Petroșani, în 
caz de neadjudecare se reorgani-
zează o nouă licitaţie în data de 
26.07.2017. Boxele care fac obiectul 
licitaţiei sunt: -boxele nr. 11, 12, 13, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. -În boxele 
prezentate mai sus se pot comercia-
liza, produse agroalimentare. La 
licitaţie pot participa producători 
particulari, agenţi economici ce au 
ca obiect de activitate comerciali-
zarea produselor agroalimentare. 
Taxa de participare la licitaţie este 
de 10 lei. Caietele de sarcini pot fi 
procurate, începând cu data de 
12.07.2017, între orele 09:00–15:00, 
până cel  târziu la data de 
20.07.2017, ora 15:00, la sediul, din 
str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, în 
valoare de 50 lei. Garanţia pentru 
participare la licitaţie este de 10% 
din valoarea de pornire a chiriei 
anuale. Preţul de pornire al licita-
ţiei pentru boxele licitate este de 

450 lei/lună/boxă. În conformitate 
cu HCL Nr.141/2017 preţul de lici-
taţie pentru spaţiul de producţie și 
desfacere a produselor agroalimen-
tare nr.29, în suprafaţă de 13,5 mp 
este de 25 lei /mp /lună, iar garanţia 
este de 10% din valoarea de pornire 
a chiriei anuale.  Pentru partici-
parea la licitaţie, ofertanţii vor 
depune la sediul Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor Petroșani, 
str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, până la 
data de 20.07.2017, ora 15:00 docu-
mentele necesare înscrierii la lici-
taţie prevăzute în caietul de sarcini. 
Pentru relaţii, ne puteţi contacta la 
sediul Serviciului Public Adminis-
traţia Pieţelor, str. N. Bălcescu nr. 
10, telefon 0254.542622.

l Debitorul SC Izo-Oil SRL cu 
sediul in Timisoara, str. Enric 
Baader nr.  13,  jud.  Timiș , 
J35/1438/2003, CUI 15512777 
aflată în procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite dosar nr.  
5083/30/2014 pe rolul Tribunalului 
Timiș, prin lichidator judiciar soci-
etatea profesională de insolvență 
Management Reorganizare Lichi-
dare Filiala Timiș SPRL cu sediul 
ales in Mun. Timișoara, str. 
Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, 
jud. Timiș scoate la vânzare în cotă 
de ½ fiecare societate din bunurile 
descrise mai jos respectiv debitorul 
SC C&C MH Confort SRL cu 
s e d i u l  î n  D r. Tr. S e v e r i n , 
str.I.C.Brătianu, nr.11A, jud.Mehe-
dinţi, J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflată în procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi, prin lichidator judiciar 
societățile de insolvență Yna 
Consulting SPRL și Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul ales în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare în cotă de ½ fiecare socie-
tate din urmatoarele bunuri 
imobile: 1.- imobil înscris în CF 
nr.402828 Orţișoara, provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 2522 nr. 
cadastral/nr. topografic CAD: 
5002/4/1/1/d, nr. cadastral 402828, 
constând din teren intravilan, cate-
gorie de folosinţă curţi construcţii, 
în suprafaţă de 2669 mp, respectiv 
nr. cadastral/nr. topografic CAD: 
5002/4/1/1/d constând din hală de 
producţie P+1E cu destinaţia 
construcţii industriale și edilitare, 
situată administrativ în Orţișoara, 
jud. Timiș. 2.- imobil înscris în CF 
nr.400931 Orţișoara provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 2521 nr. 
cadastral/nr. topografic Top: 
5002/4/1/1/c, nr. cadastral 400931 
constând din teren categoria de 
folosinţă curţi construcţii, în supra-
faţă de 2654 mp, respectiv nr. 
cadastral/nr. topografic CAD C1 
5002/4/1/1/c constând din hală de 
producţie P+1E cu destinaţia 
construcţii industriale și edilitare, 
situată administrativ în Orţișoara 
jud Timiș. 3.- imobilul înscris în CF 
nr. 406799 Orţișoara provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 2520 nr. 
cadastral/ nr. topografic Top: 
5002/4/1/1/b, nr. cadastral 406799 
constând în teren intravilan, cate-
goria de folosinţă altele, în supra-
f a ţ ă  d e  1 5 0 0  m p  s i t u a t 
administrativ în Orţișoara Jud 
Timiș. 4.- imobilul înscris în CF nr. 
406778 Orţișoara, provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 2519 nr 
cadastral / nr. topografic Top: 
5002/4/1/1/a nr. cadastral 406778 
constând din teren categoria de 
folosinţă altele în suprafaţă de 
25008 mp, respectiv nr. cadastral / 
nr topografic CAD C1 5002/4/1/1/a 
constând din batal cu destinaţia 

construcţii industriale și edilitare 
situat administrativ în Orţișoara 
jud. Timiș. Prețul de începere a 
licitației este de 325.900,00 lei 
exclusiv TVA (preț diminuat cu 
50% față de prețul stabilit prin 
raportul de evaluare). Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise anterior, 
o reprezinta sentinta nr. 487/2013 
din data de 09.09.2013 de deschi-
dere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
9465/101/2012 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinți, incheierea vivilă 
nr. 2208 dind ata de 19.09.2014 
pronunțată de Tribunalul Timiș în 
dosarul nr. 5086/30/2014 și decizia 
nr. 266/17.11.2015 pronuntata de 
Curtea de Apel Craiova in dosarul 
nr. 9465/101/2012/a14. Licitaţia va 
avea loc în Mun. Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehedinti 
la data de  11.08.2017 orele 12:oo. 
In cazul nevalorificarii licitatia se 
va relua in data de 08.09.2017, 
06.10.2017 orele 12,00 in aceleasi 
conditii. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea, 
a unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei. Cont deschis 
la BRD SA Sucursala Dr. Tr. 
S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600 
avand ca beneficiar SC C&C Mh 
Confort SRL și cont deschis la 
A l p h a  B a n k  S A  s u b  n r. 
RO63BUCU103223534164 având 
ca beneficiar SC Izo-Oil SRL. 
Precizăm faptul că se va plăti ½ din 
cațiunea de 10% în conturile indi-
cate. Invităm pe toti cei care vor sa 
se prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop și pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la telefon-fax 
0 3 5 6 4 6 7 5 8 0 ,  0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 , 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: stefania.
nichita@insolventa.ro, office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com. 

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Primăria Comunei 
Bucov, Str.Constantin Stere, nr.1, 
Bucov, cod poştal 107110, judeţul 
Prahova, cod fiscal: 2843531, 
te lefon:  0244.275.046,  fax: 
0244.275.170, e-mail: pbucov@
yahoo.com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: licitaţie deschisă în vederea 
concesionării pentru: suprafaţa din 
domeniul public al comunei Bucov, 
jud.Prahova: teren 157.457mp, din 
care suprafaţă luciu de apă de 
102.893mp situat în Tarla 92 
Parcele 3986/3, 3986/7, 3992, 3995, 
3996, 3997, 3999/1 şi parte din 
construcţa C1, respectiv suprafaţa 
de 93,02mp aflată în proprietatea 
comunei Bucov, din care mai puţin 
amprenta la sol a clădirii C1 şi 
calea de acces către aceasta, 
c o n f o r m  C a r t e  f u n c i a r ă 
nr.5969/09.09.2002. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Va fi pusă la dispoziţie la sediul 
Primăriei Comunei Bucov, jud.
Prahova. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Biroul Registratură al 
Primăriei Comunei Bucov, str. 

Constantin Stere, Nr.1, cod poştal: 
1 0 7 1 1 0 ,  j u d . P r a h o v a . 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului 
/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Biroul Registra-
tură al Primăriei Bucov, str.
Constantin Stere, Nr.1, cod poştal: 
107110, jud.Prahova. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Contravaloarea documentaţiei de 
atribuire este de 10Lei, iar taxa de 
participare 100Lei. Garanţia de 
participare la licitaţie este în 
valoare de 2.043Lei şi va fi plătită 
în contul Unităţii Administrativ 
Teritoriale Primăria Bucov, nr. 
RO62TREZ5395006XXX 000056, 
deschis la Trezoreria Boldeşti 
Scăieni, cod fiscal: 2843531. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 26.07.2017, ora 12.30. 
4.Informaţii privind ofertele: 
Oferta va conţine 2 plicuri sigilate, 
unul interior şi unul exterior, ce 
conţin documentele solicitate în 
caietul de sarcini. 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 02.08.2017, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:  Registratură 
-Primăria Comunei Bucov, str.
Constantin Stere, nr.1, cod poştal: 
107110, jud.Prahova. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta se 
depune într-un singur exemplar 
original. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 02.08.2017, 
ora 10.30, la sediul Primariei 
Comunei Bucov, str.Constantin 
Stere, nr. 1, cod poştal: 107110, jud.
Prahova- Birou Primar. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi /sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţion-
area litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Prahova, Str.Văleni, nr.44, cod 
poştal: 100125, tel.0244.544.230, 
fax: 0244.541.272. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 07.07.2017.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Fărcașele, str.
Principală, nr. 49, judeţul Olt, 
te lefon:  0249.531.302,  fax: 
0249.531.302, e-mail: primariafar-
casele@yahoo.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
concesionat: spațiu în suprafaţă de 
25 mp, aflat în incinta clădirii foste 
Cooperative consum satul Fărcașu 
de Jos, strada Dispensarului, nr. 2, 
în vederea desfășurării de activităţi 
farmaceutice. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire a fost întoc-
mită în conformitate cu prevederile 
OUG 54/2006. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia și instrucţiu-
nile privind organizarea licitaţiei se 
pot obţine zilnic, de luni până joi, 
între orele 08.00-16.00, și vineri, 
între orele 08.00-14.00, în urma 
unei cereri scrise. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Primăria Comunei Fărcașele, 

responsabil Achiziții publice, la 
sediul Primăriei Comunei Fărca-
șele, strada Principală, nr. 49. 3.3. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 11.08.2017, ora 14.00. 
4. Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele vor conţine cerinţele specifice 
prin documentaţia de atribuire și 
instrucţiunile privind modul de 
elaborare și prezentare a ofertelor. 
4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 16.08.2016, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Ofertele se vor depune la 
sediul Primăriei Comunei Fărca-
șele, strada Principală, nr. 49, 
compartiment Registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Ofer-
tele se vor depune într-un singur 
exemplar. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 21.08.2017, 
ora 12.00, în prezenţa ofertanţilor 
la sediul Primăriei Comunei Fărca-
șele, din str.Principală, nr.49. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria Caracal, str.
I a n c u  J i a n u ,  n r.  3 7 ,  t e l . 
0249.511.030, fax: 0249.516.689, 
e-mail: jud-caracal@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 11.07.2017.

PIERDERI  
l Subscrisa Devero Impex SRL, cu 
sediul in sediul Ploiesti, str. 
Constantin Brezeanu, nr. 3, bl. 205, 
sc. F, et. 3, ap. 37, jud. Prahova, 
avand J29/606/1996 si CUI 
8363117, anunta pierdut certifi-
c a t u l  c o n s t a t a t o r  n r . 
97251/24.11.2008.

l Pierdut Dovada achitare inte-
grala, pe numele Dragomir 
Gheorghe. O declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala, pe numele Nicola 
Mihaela. O declar nula.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare, Schita, Adeverinta si 
Proces  verba l ,  pe  numele 
Gubandru Maria. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal predare 
p r i m i r e  l o c u i n t a  n r . 
6599/942/22.10.1991, pe numele 
Focsaneanu Ion si Focsaneanu 
Virginia. Il declar nul.

l SC Carpat ica  Logis t i c , 
RO29428359, cu sediul în Şelimbăr, 
jud.Sibiu, declarăm pierdută auto-
rizația ţara Turcia, tip terța cu seria 
524554 emisă în data de 07.02.2017 
de către AADR-SAET.

l Declar pierdut documentul 
“certificat manager transport” emis 
de A.R.R. Pitești -Argeș pe numele 
Gidoiu Răzvan -Adrian. 

l Pierdut legitimaţie de veteran de 
război seria B4 nr. 606113, pe 
numele Turnea Aglaia, emisă de 
Ministerul Apărării Naţionale, 
Asociaţia Naţională a Veteranilor 
de Război. Declar nulă.

l SC Evotech Computers SRL, cu 
sediul in str.Aviatiei, nr.20, bl.6F, 
sc.2, ap.28, et.4, sector 1 Bucuresti, 
inregistrata la ORC Bucuresti sub 
nr J40/7319/2010, CUI 27237182, 
declar pierdute si nule urmatoarele 
acte: Certificat de inregistrare, 
Certificat Fiscal, Act Constitutiv. 

ANUNȚURI


