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l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1,  
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale: -1 (un) post şofer 
-nivel studii diplomă bacalaureat 
-perioadă nedeterminată, vechime 
în specialitate 3 ani 6 luni. Acte 
necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identi-
tate; -copia certificatului de 
naştere, de căsătorie; -copie acte 
studii şi alte acte care atestă efec-
tuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitate; -cazierul judi-
ciar; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; -curriculum vitae. 
Condiţii de participare la concurs: 
-are cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului European şi domi-
ciliul în România; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are 
vârsta-limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; -are o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberată de medicul de 
familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime 
sau de condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, conform Ordi-
nului MS nr.1470/2011; -diplomă 
de bacalaureat; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se 
va desfăşura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: 
-06 iulie 2017, ora 11.00 -proba 
scrisă; -10 iulie 2017, ora 13.00 
-interviul. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs: 
23 iunie 2017, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: compartiment 
RUNOS, tel.021.222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale: -1 (un) post asistent 
medical principal bloc operator 
chirurgie generală, nivel studii PL, 
vechime în specialitate minim 5 
ani -perioadă nedeterminată; -1 
(un) post asistent medical clinică 
chirurgie generală I,  nivel studii 
PL -perioadă nedeterminată. Acte 
necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identi-
tate; -copia certificatului de 
naştere, de căsătorie; -copie acte 
studii şi alte acte care atestă efec-
tuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitate; -cazierul judi-
ciar; -adeverinţă medicală care să 

ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; -curriculum vitae. 
Condiţii de participare la concurs: 
-are cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului European şi domi-
ciliul în România; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are 
vârsta-limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; -are o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberată de medicul de 
familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime 
sau de condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, conform Ordi-
nului MS nr.1470/2011; -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau  
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform HG 797/1997; -concurs 
pentru ocuparea postului . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii conform calenda-
rului următor: -05 iulie 2017, ora 
13.00 -proba scrisă; -07 iulie 2017, 
ora 13.00 -interviul. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 23 iunie 2017, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare:  comparti-
ment RUNOS, tel. 021.222.35.59. 

l Primăria Comunei Răuceşti, cu 
sediul în localitatea Răuceşti, str.
Principală, nr.59, jud.Neamț, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante, conform 
HG 286/2011: 1.Consilier la Servi-
ciul Public de Asistență Socială. 
Condiții: a.studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă; b.vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei contractuale: minimum 3 ani; 
c.cunoştințe de operare PC 
(Microsoft Office: Word, Excel, 
Power Point) -nivel mediu; d.
abilități în utilizarea mijloacelor 
moderne de comunicare (Internet, 
E-mail, fax); 2. Referent (absol-
venți din rândul persoanelor cu 
dizabilități) la Serviciul Public de 
Asistență Socială. Condiții: a. 
studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; b.vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei contractuale: 
minimum 2 ani; c.cunoştințe de 
operare PC (Microsoft Office: 
Word, Excel, Power Point) -nivel 
mediu; d.abilități în utilizarea 
mijloacelor moderne de comuni-
care (Internet, E-mail, fax); 3.
Referent la Compartiment trans-
porturi şi mediu. Condiții: a.studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b.vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei contractuale: minimum 3 
ani; c.cunoştințe de operare PC 
(Microsoft Office: Word, Excel, 
Power Point) -nivel mediu; d.
abilități în utilizarea mijloacelor 
moderne de comunicare (Internet, 
E-mail, fax). Selecţia dosarelor de 
concurs va avea loc la data de 4 

iulie 2017; -proba scrisă în data de 
11 iulie 2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 13 iulie 2017, 
ora 10.00. 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 Primăriei Răuceşti. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Răuceşti, persoană de contact: 
Borcilă Petronica, telefon: 
0233.788.003, fax: 0233.788.239, 
e-mail: primariaraucesti@yahoo.
com.

l Primăria Comunei Traian Vuia, 
cu sediul în localitatea Sudriaş, 
nr.163A, judeţul Timiş, în confor-
mitate HG 1027/2014, pentru 
modificarea şi completarea Regu-
lamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
cont rac tua le  vacante  de : 
-Promotor  Local ,  1  post ; 
-Inspector Cultură, 1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba  scr i să  în  data  de 
04.07.2017, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 04.07.2017, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale prevăzute de 
art.3 din Legea 286/2011. Condiții 
specifice: -studii superioare absol-
vite cu diplomă de licență; -cunoş-
tințe operare calculator; -nu se 
necesită vechime în domeniu. 
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 
Primăriei Comunei Traian Vuia. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Traian Vuia, 
persoană de contact: Costi Doru 
Iulian, telefon: 0256.324.479, 
0724.017.503, e-mail: comunatrai-
anvuia@yahoo.com.

l A.Oficiul Teritorial pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie Iaşi organizează în 
baza HG nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea a 2 
posturi contractuale vacante: 
consilier 1A. B.Cerinţele postu-
rilor conform fişelor de post 
-Consilier 1A: -studii superioare, 
finalizate cu diplomă de licenţă; 
-vechimea în studii superioare: 
minim 6 ani. C.Tipul probelor: 1.
Proba  scr i să ,  în  data  de 
04.07.2017, ora 10.00; 2.Proba de 
interviu, în data de 10.07.2017, 
ora 10.00. D. Dosarele de concurs 
se vor depune la sediul OTIMMC 
Iaşi, din Iaşi, str.Elena Doamna, 
nr.61A, et.2, jud. Iaşi, începând cu 
data de 13 iunie 2017, pe 
parcursul a 10 zile lucrătoare, în 
intervalul orar 9.00-15.00, data-li-
mită de depunere fiind 26 iunie 
2017. E.Informaţii suplimentare şi 
bibliografia pentru concurs se pot 
obţine la sediul OTIMMC Iaşi, 
persoană de contact: Costăchescu 
Tomiţa, telefon: 0232.261.101, 
e-mail: oficiuiasi@imm.gov.ro. 

l A.Oficiul Teritorial pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie Iaşi organizează în 
baza HG nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea a 2 
posturi contractuale temporar 
vacante, după cum urmează: -1 
post consilier juridic 1A; -1 post 
consilier 1. B.Cerinţele posturilor 
conform fişelor de post -Consilier 
juridic 1A: -studii superioare juri-
dice, finalizate cu diplomă de 
licenţă; -examen de definitivare în 
profesie susţinut; -vechimea în 
specialitatea studiilor superioare: 
minim 6 ani. Consilier 1: -studii 
superioare, finalizate cu diplomă 
de licenţă; -vechimea în studii 
superioare: minim 1 an. C.Tipul 
probelor: 1.Proba scrisă, în data 
de 04.07.2017, ora 10.00; 2.Proba 
de interviu, în data de 10.07.2017, 
ora 10.00. D.Dosarele de concurs 
se vor depune la sediul OTIMMC 
Iaşi, din Iaşi, str.Elena Doamna, 
nr.61A, et.2, jud.Iaşi, începând cu 
data de 13 iunie 2017, pe 
parcursul a 5 zile lucrătoare, în 
intervalul orar 9.00-15.00, data-li-
mită de depunere fiind 19 iunie 
2017. E.Informaţii suplimentare şi 
bibliografia pentru concurs se pot 
obţine la sediul OTIMMC Iaşi, 
persoană de contact: Costăchescu 
Tomiţa, telefon: 0232.261.101, 
e-mail: oficiuiasi@imm.gov.ro

l Regia Publică Locală a Pădu-
rilor Măieruş RA, cu sediul în 
c o m . M ă i e r u ş ,  s t r. N i c o l a e 
Bălcescu, nr.2, judeţul Braşov, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: -Muncitor 
necalificat în silvicultură, 1 post, 
pentru o perioadă determinată de 
6  l u n i ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, modificată şi 
completată de HG nr.269/2016. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba  scr i să  în  data  de 
27.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 27.06.2017, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii generale; -vechimea: nu 
este necesară. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Măieruş RA. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Regiei Publice Locale a Pădurilor 
Măieruş RA, persoană de contact: 
Marin Alexandra Raluca, telefon: 
0268.284.906. 

l Primăria Comunei Poieneşti, 
judeţul Vaslui, organizează 
concurs, în perioada 12-14 iulie 
2017, în vederea ocupării funcţiei 
publice vacante de consilier I prin-
cipal (contabil). Condițiile de 
participare la concurs /examen 
sunt: -studii superioare cu 
diplomă de licenţă (studii econo-
mice); -vechime în specialitatea 
studiilor necesare 
exercitării funcţiei 
publice minim 5 
ani ;  -condiţ i i le 
prevăzute de art.54 
d i n  L e g e a  n r. 
188/1999, republi-
cată, cu modifică-
rile şi completările 
ulterioare; -cunoş-
tinţe operare calcu-
lator. Condiții de 
d e s f ă ş u r a r e  a 
concursului/exame-
nului sunt: -dosa-
rele de înscriere la 
concurs  se  vor 

depune la sediul Primăriei 
Comunei Poieneşti, judeţul Vaslui, 
până la data de 3 iulie 2017, 
inclusiv; -selectarea dosarelor se 
face până la data de 4 iulie 2017, 
inclusiv; -proba scrisă se desfă-
şoară în data de 12 iulie 2017, ora 
10.00,  la  sediul  Primăriei 
Comunei Poieneşti, județul Vaslui; 
-interviul se va desfăşura în data 
de 14 iulie 2017, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Poie-
neşti, județul Vaslui; -relații supli-
mentare la telefon: 0235.347.082. 
Relații suplimentare şi documen-
tele necesare pentru dosarul de 
înscriere la concurs/examen pot fi 
obținute de la Primăria Comunei 
Poieneşti, telefon: 0235.347.082. 

l Penitenciarul Miercurea Ciuc 
scoate la concurs 5 posturi 
vacante: 1 post de ofițer specialist 
(achiziţii) şi 4 posturi de agent 
operativ (bărbaţi). În termenul de 
înscriere, de 15 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului, adică 
până la data de 04 iulie 2017, ora 
15.00, inclusiv, candidaţii depun 
dosarele de candidat complete la 
structura de resurse umane din 
unitate. Taxa de participare la 
concurs este de 85Lei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul unității, str.Zöld Péter, nr.2, 
pe site-ul unităţii: http://anp.gov.
ro/web/penitenciarul-miercu-
rea-ciuc/concursuri-din-sursa-ex-
terna şi  al  Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor. 

l U.M. 02490 BucurestI, din 
Ministerul Apararii Nationale, 
organizeaza concurs de ocupare pe 
perioada nedeterminata a postu-
rilor vacante de personal civil 
contractual, astfel: -1 post referent 
IA/studii medii, cu o vechime in 
munca de 6 ani si 6 luni; - 1 post 
referent de specialitate debutant/
studii superioare, fara vechime in 
munca. Concursurile vor avea loc 
pe data de 05.07.2017 (proba 
scrisa), 11.07.2017 (proba practica) 
si 17.07.2017 (interviul), la sediul 
U.M. 02490 Bucuresti, Drumul 
Taberei, nr.7H, localitatea Bucu-
resti, Sector.6. Data limita de 
depunere a dosarelor, la sediul 
institutiei, 27.06.2017, ora 16.00. 
Date de contact: tel.(021)314.46.10/ 
(021)318.53.67 int.0468, persoana 
de contact: Titire Ana-Maria, 
secretar.

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 13.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier,  
grad profesional  superior - 
Direcția 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 univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare 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: 
13.07.2017 – 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 Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Teleorman, cu sediul în Alexan-
dria, Str. Dunării, nr. 1, scoate la 
concurs, în data de 13.07.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional  supe-
rior – Serviciul Control, îndepli-
nirea măsurilor asiguratorii şi 
executare silită a debitelor; 
Condiţii specifice de participare 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, 
Power Point, navigare internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a 
concursului: 13.07.2017 – 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 
AJOFM Teleorman.

l Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în conformi-
tate cu prevederile O.U.G. nr. 
45/2008 privind unele măsuri 
pentru întărirea capacității admi-
nistrative a României în vederea 
îndeplinirii obligațiilor ce îi revin 
în calitatea sa de stat membru al 
Uniunii Europene şi H.G. nr. 
611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, anunță 
scoaterea la concurs a funcției 
publice de execuție vacante de 
consilier debutant din cadrul 
aparatului propriu, în data de 
26.06.2017, proba scrisă, ora 
10,00. Direcția Generală Politici 
Agricole, Direcția Politici în 
Zootehnie: 1 funcţie publică 
vacantă de consilier debutant. 
Condiţii specifice: -Studii univer-
sitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
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lentă în domeniul zootehnie/ 
medicină veterinară/ horticultură; 
-Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevă-
zute  de  art .54  din  Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici(r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la secretariatul 
comisiei de concurs în termen de 8 
zile de la data publicării. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de 
participare precum și actele solici-
tate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere vor fi afișate la sediul 
instituţiei din B-dul. Carol I 
nr.2-4, sector 3, București și vor fi 
publicate pe pagina de web www.
madr.ro. Concursul va avea loc la 
sediul M.A.D.R.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă determi-
nată a unui post contractual de 
execuţie vacant necesar derulării 
unui grant din cadrul Direcţiei de 
Statistici Agricole și de Mediu: 1 
post Expert IA, Perioada:  iulie 
–31 decembrie 2017. Condiţii 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: știinţe sociale, 
știinţe inginerești, matematică și 
știinţele naturii; -vechime in speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei: minimum 6 ani; 
-cunoașterea reglementărilor 
naţionale și internaţionale în 
domeniul statisticii conturilor 
economice de mediu. Concursul 
se organizează la sediul Institu-
tului Naţional de Statistică din 
București, Bd. Libertăţii 16, sector 
5, București, în data de 04.07.2017 
ora 10:00 proba scr isă  ș i 
07.07.2017 ora 10:00 interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României Partea a III-a, la sediul 
Institutului Naţional de Statistică 
din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, 
București. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevă-
zute  la  ar t .  6   d in  H.G. 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile 
de participare la concurs aprobate 
și bibliografia stabilită se afișează 
la sediul Institutului Naţional de 
Statistică și pe site-ul Institutului 
Naţional de Statistică (www.insse.
ro). Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Institutului Naţi-
onal de Statistică și la numărul de 
telefon: (021)317.77.82.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Sector 6 din str. Cernișoara nr. 
38-40, sector 6, București, organi-
zează  concurs de promovare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de conducere  vacanta de director 
executiv –perioadă nedetermi-
nată, în data de 13.07.2017 ora 
10.00 proba scrisă și interviul pe 
data de 19.07.2017 ora 10.00, 
conform prevederilor art. 58 alin 
(2) lit. b), art. 64 alin.(1) si art.66 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completă-
rile ulterioare astfel: •Director 
Executiv la Direcția Strategii 
Comunicare. Condiţii generale 
pentru concursul de promovare: 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 

art.66 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Condiţii de participare pentru 
funcția publică de conducere 
director executiv la Direcția Stra-
tegii Comunicare: 1. Studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinte ale 
comunicării; 2. Studii de masterat 
sau studii postuniversitare în 
domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialiatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice; 3. Vechime  în specia-
l i tatea  s tudi i lor  necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 3 ani; 4. Să fie numiţi 
într-o funcţie publică din clasa I; 
5. Să nu aibă în cazierul adminis-
trativ o sancţiune disciplinară 
neradiată în condiţiile legii. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art.143 din H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea si dezvoltarea 
carierei functionarilor publici, 
modificata si completata de  H.G. 
nr.1173/2008  și se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul instituţiei din str. 
Cernișoara nr. 38-40 sector 6, 
telefon 021/ 745.72.37  int. 133. 
Condiţiile de desfășurare a 
concursului sunt afișate la sediul 
instituţiei și pe pagina de internet 
www.asistentasociala6.ro.

l Primăria orasului Tășnad, Str.
Lăcrămioarelor, nr.35, Jud.Satu-
Mare, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a posturilor contractuale de 
execuție vacante din cadrul Servi-
ciului de Administrare a dome-
niului public și privat de: 1 post 
asistent medical debutant PL; 2 
posturi de muncitori. Pentru a 
ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286 din 23 martie 2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare: pentru postul de asis-
tent medical concursul se va 
desfășura astfel: proba scrisă în 
data de 04.07.2017, ora 11.00; 
proba interviu se va comunica 
ulterior. Pentru posturile de 
muncitori:  proba practică: 
04.07.2017, ora 13.00 (proba 
eliminatorie- înot) în incinta 
Ştrandului termal; proba scrisă- în 
data de 06.07.2017, la sediul 
Primăriei oraș Tăsnad, ora 11.00. 
Proba interviu se va comunica 
ulterior. Condiţii specifice de 
participare pentru postul de asis-
tent medical: Asistent medical 
debutant- nu este necesară 
vechime; Diplomă de școală sani-
tară postliceală sau echivalentă/
diploma de licenţă în specialitatea 
de asistent medical medicină 
generală; Certificat de membru 
privind exercitarea profesiei de 
asistent medical, vizat de organi-
zaţia profesională, OAMGMAMR 
Satu Mare; 2 posturi de munci-
tori- studii medii/gimnaziale, nu 
este necesară vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 de 
zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunţ în Moni-
torul Oficial partea a III-a. Detalii 

privind condiţiile specifice și 
bibliografia de concurs sunt dispo-
nibile accesând pagina oficială. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Oraș Tășnad, 
str.  Lăcrămioarelor, Nr.35, 
tel.0261.825.860. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de pe site-ul 
www.primariatasnad.ro, 
tel.0261.825.860.

VÂNZĂRI CASE  
l Vând casă cu teren (curte și 
grădină), Băile Olănești, str. T. 
Vladimirescu, nr 90. Detalii și 
preț la fața locului. Telefon: 
0765/039813.

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

CITAȚII  
l Se citează numitul Petrescu 
Ştefan Bogdan, cu ultimul domi-
ci l iu cunoscut  în comuna 
Murgași, sat Bușteni, judeţul Dolj, 
pentru data de 15.06.2017, ora 
8.30, la Judecătoria Craiova, în 
dosarul 9073/215/2016, complet 
CMF1, în calitate de pârât, în 
dosarul ce are ca obiect divorţ, în 
contradictoriu cu Petrescu Andra.

l Numitul Asandei Catalin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Iasi, 
Str. Vladiceni, Nr.14, Bl.C1, Sc.
Tr3, Ap.5, jud. Iași, jud.Iași, 
asociat si fost administrator al 
S.C. Prodcarn S.R.L.înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. 
J22/3493/2007, CUI 22934294, 
este chemat în data de 29.06.2017, 
ora 9.00 la Tribunalul Iași, cu 
sediul in Iasi str. Elena Doamna 
nr.1A, Sectia II Civila-Faliment, 
camera S II.-etaj II, în calitate de 
pârât în dosarul nr. 480/99/2014/
a1 pentru Fond – angajarea 
raspunderii conform art.138 din 
Legea nr.85/2006.

DIVERSE  
l Anunţ public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. SC Ober-
hauser Invest SRL, cu sediul în 
Municipiul Baia Mare, Str. Dealul 
Florilor nr. 14B, jud. Maramureș, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu, pentru 
proiectul: Imobil de apartamente, 
împrejmuire și branșamente utili-
tăţi”, propus a se realiza în Muni-
cipiul Baia Mare, Str. Victoriei f.n, 
jud. Maramureș. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Mara-
mureș, din locaslitatea Baia Mare, 
Str. Iza nr. 1A, în zilele de luni-joi, 
între orele 08:00-16:30 și vineri 
între orele 8:00-14:00 și la sediul 
beneficiarului. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei  pentru Protecţ ia 
Mediului Maramureș. 

l Publicare dispozitiv sentinţa 
civila 931/25.05.2017 pronunțată 
de Judecătoria Moinești in 
dosarul 4481/260/2015: Admite 
cererea pentru declararea judecă-
toreasca a morţii formulata de 
reclamanta Hazapariu Ecaterina 
domiciliata in Dărmănești, str. 
Nemira, nr. 10, jud. Bacău in 
contradictoriu cu paratul Stan 
Gheorghe prin curator special 
Oancea Victoria și Autoritatea 
Tutelara Dărmănești. Declara 
decedat la data de 31.12.1987 pe 
paratul Stan Gheorghe, fiul lui 
Neculai și Maria, născut la data 
de 17.03.1941, in comuna Sascut, 
jud. Bacău, posesor al B.I. seria 
BR nr. 436228 eliberat de Politia 
Dărmănești la data de 03.10.1985 
CNP1410317044366.    

l Anunt public privind decizia 
etapei de incadrare Kassas 
Mohamad Imad, titular al proiec-
tului "nu se supune evaluarii impac-
tului asupra mediului si nici 
evaluarii adecvate", anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre APM 
Bucuresti, in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul: "Desfi-
intare constructii existente" propus 
a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, 
str.Economu Cezarescu, nr.34-42. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul APM Bucu-
resti din Aleea Morii nr.1, sector 6, 
in zilele de luni pana vineri, intre 
orele 9:00-12:00, precum si la urma-
toarea adresa de internet www.
apmb.ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 5 zile de la data publi-
carii prezentulu anunt, pana la data 
de 16.06.2017.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii falimentului prevăzută 
de Legea nr.85/2014 împotriva 
debitoarei SC Moldocons Grup 
SRL cu sediul în Ploiești, Str. 
Cuptoarelor nr.4, județul Prahova, 
J29/515/2006, CUI 13782359, în 
dosarul 8710/105/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova, Secția 
a-II-a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ și Fiscal. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor în vederea 
întocmirii tabelului suplimentar 
-03.07.2017, termenul de verifi-
care a creanțelor, de întocmire, 
afișare și comunicare a tabelului 
s u p l i m e n t a r  d e  c r e a n ț e 
-01.08.2017, termenul de depu-
nere a contestațiilor -7 zile de la 
publicarea tabelului suplimentar 
în BPI, termenul de întocmire a 
tabelului definitiv consolidat 
-31.08.2017. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data 
de 22.09.2017. Pentru relații: 
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com. 

l Bioidaeus SRL anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Infiintare 
exploatatie agricola si construire 
hala productie" propus a se realiza 
in intravilan mun. Arad DN 69 
Arad - Timisoara nr. FN, jud. 
Arad. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul A.P.M Arad, str. Splaiul 
Muresului FN (telefon 0257-
280331) si la sediul primariei 
comunei Zerind din comuna 
Zerind nr.1, jud. Arad. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la 
sediul A.P.M. Arad, str. Splaiul 
Muresului FN, jud. Arad, intre 
orele 8:00 – 14:00.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Beta Pro 
Construct SRL desemnat prin 
hotararea nr.3514 din data de 
07.06.2017, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 8404/3/2017, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Beta Pro 
Construct SRL, cu sediul in Bucu-

rești Sectorul 4, B-dul Libertăţii, 
Nr. 8, ., Bloc 115, Etaj 3, Ap. 7, 
CUI 18331791, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/1383/2006. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Beta 
Pro Construct SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului 
București - secţia a VII-a Civila, 
cu referire  la  dosarul  nr. 
8404/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita de 
depunere a opozitiilor la Inche-
ierea de deschidere a procedurii – 
15 zile de la notificare. b) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 24.07.2017; c) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar 
de creante 14.08.2017; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 29.08.2017; 
d) data primei sedinte a adunarii 
generale a creditorilor 21.08.2017, 
ora 14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 19.07.2017, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l Dinescu Constantin și Turcescu 
Cătălin Jean anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de 
m e d i u  p e n t r u  p r o i e c t u l 
„Construire douăzeci de locuinţe 
cuplate și individuale cu utilităţi, 
împrejmuire teren, organizare de 
șantier”, propus a fi amplasat în 
Jud.Ilfov, Otopeni, Strada 23 
August, nr cad. 102189. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov 
din București, Str.Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6 și la sediul 
Turcescu Cătălin Jean din Str. 23 
August, Otopeni. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov. 

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Olt organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribu-
irea contractului de închiriere a 
unor spaţii în suprafaţă totală de 
3mp, aflate în Slatina, str.Mihai 
Eminescu, nr. 19-21, în incinta 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: BĂLAN 

ION - Dragoslavele, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, 

fără TVA]: Teren intravilan curți construcții în suprafață de 684 mp 

și teren fâneață în suprafață de 820 mp, situate în localitatea 

Dragoslavele, județul Argeș, Punctul "Acasă", 32.358 lei. 

Construcții de locuințe în suprafață de 52 mp; Construcții de 

locuințe în suprafață de 70 mp; Construcții anexă în suprafață de 

86 mp; Construcții anexă în suprafață de 38 mp, situate în 

localitatea Dragoslavele, județul Argeș, Punctul "Acasă", 375.609 

lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind primă licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 22/06/2017. Licitația va avea loc în data de 23/06/2017, 

ora 11:00:00, la sediul debitorului Bălan Ion, loc. Dragoslavele, 

jud. Argeș, Punctul "Acasă". Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 

0248.510098.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 

aparținând: SC PRIOR TRADING COMPANY SRL - Pitești, după 

cum urmează: Denumire: Autoutilitară camion Fiat Ducato, serie 

șasiu ZFA24400007679763, rulaj 282,328 km, an fab. 2005, AG-

15-PRI. Valoare [Ron, fără TVA]: 9.159 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

depune, 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. Plata 

taxei se va efectua în contul IBAN RO17TREZ0465067XXX01 

3347, beneficiar DGRFP Ploiești - AJFP Argeș, cod de identificare 

fiscală 4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de 

identificare prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală; h) declarația pe proprie 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 

23.06.2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 

5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind 

un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 

licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul AJFP Argeș, 

mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.
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sediului Centrului de Reţinere şi 
Arestare Preventivă, după cum 
urmează: 1 mp în camera nr. 6, 1 
mp în camera nr.11 şi 1 mp în 
camera de aşteptare şi percheziţie 
corporală la încarcerare, în scopul 
implementării unui sistem de 
efectuare a convorbirilor telefo-
nice pentru persoanele private de 
libertate, conform art.133 şi 
art.246 din HG nr.157/2016 
privind regimul de aplicare a 
Legii nr. 254/2013. Persoanele 
interesate se vor prezenta la sediul 
unităţii din Slatina, str. Primă-
verii, nr. 15, jud. Olt, de unde, în 
perioada 09-26.06.2017, orele 
08.00-11.00, pot solicita în scris 
fişa de date a achiziţiei, care se 
obţine contra sumei de 5.00 lei.

l Comuna Miroslava, judeţul 
Iaşi, organizează licitaţie publică 
deschisă pentru: -concesionare 
teren în suprafaţă de 600 mp, T56 
în data de 29.06.2017 -orele 11.00. 
Preţul minim de pornire al licita-
ţiei publice deschise este de 0.56 
Euro/ mp/ an. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 28.06.2017, 
orele 16.00. –concesionare teren în 
suprafaţă de 781.12 mp situat în 
T56 în data de 29.06.2017 –orele 
12.00. Preţul minim de pornire al 
licitaţiei publice deschise este de 
0.56 Euro/ mp/ an. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
28.06.2017, orele 16.00. Caietul de 
sarcini poate fi obţinut de la 
Biroul Achiziţii Publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iaşi. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 Lei.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a activului aflat in 
patrimoniul debitoarei, respectiv 
Hotel Restaurant – „Casa 
Rotaru”, situat in Ploiesti, str. 
Oborului,  nr. 27, jud. Prahova 
(zona Obor – magazin Dedeman 
- mall AFI), inscris in CF nr. 
1 2 5 7 7 4  a  m u n .  P l o i e s t i , 
c ons t ruc t i e  compusa  d in 
D+P+1E+3Mansarde, in supra-
fata de 1922,44 mp, finalizata in 
2007, la pretul de 476.250 euro, ce 
se va achita in lei la cursul euro de 
la data efectuarii platii. Hotelul 

dispune de 50 de camere de 
cazare si 3 apartamente, receptie, 
restaurant, bar si bucatarie la 
parter, iar la demisol crama si 
bucatar ie  rece .  Structura 
constructiva a hotelului este cu 
fundatii din beton armat, inchi-
deri perimetrale din BCA, 
compartimentări interioare din 
zidarie de BCA, acoperisul cu 
tabla Lindab si dispune de utili-
tati: electricitate, apa, gaz, canali-
zare. Constructia este edificata pe 
un teren proprietatea asociatului 
Rotaru Valentin in suprafata de 
697 mp pentru care se organi-
zeaza licitatie publica de catre 
BEJ Pana Victor cu pret de 
pornire al licitatiei de 58.500,75 
euro. Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 19.01.2017 si a regula-
mentului de participare la 
licitatie. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in raportul de evaluare 
intocmit de evaluator Neacşu 
Gabriel. Sedintele de licitatie vor 
avea loc pe data de:  14.06.2017, 
2 1 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 8 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
0 5 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 9 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
02 .08 .2017 ,  09 .08 .2017  s i 
17.08.2017 orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, 
et. 7, cab.7B.  Relatii suplimentare 
se obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din 
caietul de sarcini ce se poate 
procura de la sediul acestuia la 
pretul de 3000 lei fara TVA.
    
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a Complexului 
Restaurant cu spatii de cazare 
Pensiune „Hanul Gazarilor” 
situat in Ploiesti, str. M.Bravu,  nr. 
45, jud. Prahova, (zona Stadion 
Petrolul, la circa 600 m distanta 
de Palatul Administrativ, de 
Tribunalul si Parchetul PH) 
inscris in CF nr. 123740 a Mun. 
Ploiesti, finalizat in 2003, compus 
din teren in suprafata de 720 mp 
in acte, respectiv 719 mp masu-
rata si constructii: C1 – Hotel + 
restaurant (Subsol – Crama, o 
bucatarie, 3 vestiare cu wc-uri, 

magazie, camera frigorifica si 
doua holuri, Parter: restaurant, 
bar, receptie, bucatarie, terasa, etaj 
1: 7 camere duble si 1 single, 
fiecare cu gr. sanitar, debara, hol si 
casa scarii, etaj 2: 7 camere duble 
si 1 single fiecare cu grup sanitar, 
casa scarii, hol, culoar, etaj 3: 5 
camere duble si o camera single, 
spalatorie, camera centralei 
termice, 2 holuri, casa scarii,  C2 
– Anexa + beci, la pretul de 
369.000 euro, ce se va achita in lei 
la cursul euro de la data efectuarii 
platii. Pensiunea dispune de 22 de 
camere de cazare, restaurantul de 
aprox. 60 locuri, crama de aprox. 
80 de locuri, teresa de aprox. 44 
locuri, iar in curte este amenajat 
loc pentru fumat, foisor cu masa 
si scaune si un gratar. Imobilul 
este racordat la toate utilitatile 
avand instalatii de apa, instalatie 
electrica, instalatie de incalzire – 
centrala termica proprie pe gaz, 
retea canalizare. Licitatiile publice 
au loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 19.01.2017 si a 
regulamentului de participare la 
licitatie. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in raportul de evaluare 
intocmit de evaluator Neacşu 
Gabriel. Sedintele de licitatie vor 
avea loc pe data de: 14.06.2017, 
2 1 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 8 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
0 5 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 9 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
02 .08 .2017 ,  09 .08 .2017  s i 
17.08.2017 orele 12.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, 
et. 7, cab.7B.  Relatii suplimentare 
se obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din 
caietul de sarcini ce se poate 
procura de la sediul acestuia la 
pretul de 3000 lei fara TVA.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii, nr.40, Județul 
Călăraşi, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087, anunță Organizarea 
licitației publice deschise cu ofertă 
în plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Olteniţa, 
situat în municipiul Olteniţa, 
b-dul Republicii, zona Complex 
Modern, în suprafață de 38,50mp, 

cu destinaţia “spațiu covrigarie”, 
în conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind organi-
zarea şi desfăşurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea/
închirierea/ vânzarea bunurilor 
aparţinând domeniului privat/
închirierea bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului 
Oltenița, cu modificările ulteri-
oare, cât şi cu prevederile Legii 
nr.215/2001 privind administrația 
publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data, ora 
şi locul de deschidere a ofertelor: 
12.07.2017, ora 11:00, la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii, nr.40. Prețul 
minim de începere al licitației: 4 
euro/mp/lună (curs B.N.R., la 
data efectuării plății). Ofertanții 
pot depune ofertele până la data 
şi ora limită de: 10.07.2017, ora 
12:00, la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița din b-dul 
Republicii, nr.40, într-un singur 
exemplar original. Documentele 
licitației se vor pune la dispoziție 
începând cu data de 07.06.2017 la 
sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii, nr.40, 
etaj 2, camera 22. Prețul de achi-
ziție al caietului de sarcini este de 
20 lei şi se va achita la casieria 
Primăriei municipiului Oltenița. 
Ofertanții sunt obligați să depună 
până la termenul limită de 
primire a ofertelor, dovada achi-
tării garanției de participare şi a 
contravalorii caietului de sarcini. 
Durata concesiunii: 20 ani, cu 
posibilități de prelungire în condi-
țiile legii. Anunțul privind organi-
zarea licitației publice deschise 
pentru concesionarea terenului de 
mai sus, cu destinaţia “spațiu 
covrigărie”, va fi afişat la panoul 
de afişaj al primăriei începând cu 
data de 07.06. 2017. Solicitări de 
clarificări cu privire la documen-
taţia de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului 
Olteniţa, Birou Registratură, sau 
pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
ofertelor. Durata în care ofertanții 
rămân angajați prin termenii 
ofertelor lor: până la încheierea 
contractului. Soluţionarea litigi-
ilor apărute în legătură cu atribu-
irea, încheierea, executarea, 
modificarea şi încetarea contrac-
tului de concesiune, precum şi a 
celor privind acordarea de despă-
gubiri se realizează potrivit preve-
derilor <LLNK 12004   554 10 201   
0 47>Legii contenciosului admi-
nistrativ nr.554/2004, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Acţiunea în justiţie se introduce la 
secţia de contencios administrativ 
a tribunalului în a cărui jurisdicţie 
se afla sediul concedentului. Data 
transmiterii spre publicare a 
anunțului: 09.06.2017. Primar 
Ţone Petre, Întocmit Zavalaş 
Liviu.

l Consiliul Local al comunei 
Bărăganul, Jud. Brăila a orga-
nizat în data 25.05.2017 ora 13,00 
licitaţie publică cu plic închis, în 
vederea concesionării/ vânzării a 
15 loturi teren agricol intravilan 
din domeniul privat al localităţii şi 
cu anunţ publicitar în Jurnalul 
Naţional din 28.04.2017. Criteriul 
utilizat pentru determinarea 
ofertei câştigătoare este cel mai 
mare nivel al redevenţei, iar 
numărul de oferte primite în 
termenul limită a fost de 27 decla-

rate valabile. Conform Raportului 
Procedurii de atribuire a contrac-
telor nr.2964/26.05.2017 au fost 
declarate câştigatoare următoa-
rele 9 oferte: 1. Mardale Liliana, 
adresă ofertant Com. Bărăganul, 
Jud. Brăila, redevenţa 475 lei/an, 
teren 4653mp, identificare imobil: 
Cv.74 P.1397/1 Str. Fazanului nr.3; 
2. Militaru Neculai, adresă ofer-
tant Com. Bărăganul Jud Brăila, 
Str. Spicului nr.30, redevenţa 109 
lei/an, teren 900mp, identificare 
imobil: Cv.82 P.1492/4 Str. 
Spicului nr.21; 3. Ghindaru 
Marian, adresă ofertant Slobozia 
Jud.  Ialomiţa ,  Str.  Mihai 
Eminescu nr.10, redevenţa 245 lei/
an, teren 2034mp, identificare 
imobil: Cv.82 P.1492/8 Str. 
Spicului nr.29; 4. Florea Ion, 
adresă ofertant Com. Bărăganul 
Jud. Brăila, Str. Alunului nr.4, 
redevenţa 166 lei/an, teren 
1381mp, identificare imobil: Cv.64 
P.1194/3 Str. Alunului nr.4A; 5. 
Cîrjan Mitică, adresă ofertant 
Com. Bărăganul Jud Brăila, Str. 
Prunului nr.9, redevenţa 315 lei/
an, teren 2423mp, identificare 
imobil: Cv.53 P.1076 Str. Prunului 
nr.8; 6. Stanciu Marian- Dan, 
adresă ofertant Com. Bărăganul 
Jud Brăila, Str. Ghioceilor nr.41, 
redevenţa 614 lei/an, teren 
10.000mp, identificare imobil: 
Cv.1 P.103 lot2/1/3 Str.  Mecaniza-
torilor nr.25; 7. Gheorghe Nicolae, 
adresă ofertant Com. Bărăganul 
Jud Brăila Str. Spicului nr.24, 
redevenţa 307 lei/an, teren 
2789mp, identificare imobil: Cv.82 
P.1492/2 Str. Spicului nr.17; 8. 
Fusaru Marian, adresă ofertant  
Com. Bărăganul Jud Brăila Str. 
Mare nr.3, redevenţa 113 lei/an, 
teren 978mp, identificare imobil: 
Cv.25 P.383/4 Str. Margaretei 
nr.2B; 9. Doru Florin, adresă ofer-
tant  Com. Bărăganul Jud Brăila, 
redevenţa- Ofertă de cumpărare 
1710 lei, teren 307mp, identificare 
imobil: Cv.25 P.383/5 str. Marga-
retei nr.2A. Durata contractului 
de concesiune este de 49 ani, iar 
informarea participanţilor despre 
ofertele câştigătoare s-a făcut prin 
postă cu confirmare de primire în 
data de 29.05.2017.

l Comuna Valea Călugărească 
organizează procedura de licitaţie 
pentru vânzarea următoarelor 
terenuri: 1.Teren cu suprafaţa de 
431mp, domeniul privat al 
comunei Valea Călugărească, sat 
Dârvari, cu nr. cadastral 21993, 
situat în tarlaua 113, aflat în intra-
vilanul localităţii. Terenul are 
destinaţia pentru construcţii de 
locuinţe şi dotări complementare 
pentru următoarele utilizări: 
-locuinţe cu partiu obişnuit; -locu-
inţe individuale cu restricţii în 
zone de protecţie; -servicii profesi-
onale şi sociale; -comerţ cu 
amănuntul; -activităţi nepoluante 
care nu necesită volum mare de 
transporturi; -anexe gospodăreşti 
cu regim de înălţime P şi maxim 
P+1; -activităţi manufacturiere 
nepoluante; -construcţii aferente 
echipării tehnico-edilitare. 
Valoarea totală minimă a tere-
nului este de 2.802Euro, respectiv 
6,5Euro/mp. Procedura se va 
desfăşura la Primăria Valea Călu-
gărească în ziua de 03.07.2017, 
ora 10.00. Ofertele se vor depune 
la Primăria Valea Călugărească 
până la data de 03.07.2017, ora 
9.30. Caietul de sarcini se va achi-
ziţiona contra sumei de 200Lei. 
Garanţia de participare la licitaţie 
este în cuantum de 120Lei. 2.

Teren cu suprafaţa de 5.000mp, 
situat în intravilanul comunei 
Valea Călugărească, tarlaua 78, 
parcela A 5839, nr.cadastral 
22038, sat Arva. Destinaţia stabi-
lită este pentru zonă funcţiuni 
mixte- unităţi agricole şi unităţi 
industriale şi de depozitare. 
Valoarea totală minimă  a tere-
nului  este de 20.000Euro, 
respectiv 4 Euro/mp. Procedura se 
va desfăşura la Primăria Valea 
Că lugărească  în  z iua  de 
03.07.2017, ora 13.00. Ofertele se 
vor depune la Primăria Valea 
Călugărească până la data de 
03.07.2017, ora 12.30. Caietul de 
sarcini se va achiziţiona contra 
sumei de 200Lei. Garanţia de 
participare la licitaţie este în 
cuantum de 900Lei. Informaţii 
suplimentare se obţin de la 
Primăria Valea Călugărească, tel. 
0244.235.444.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata legal prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de administrator 
judiciar al Integra SRL, desemnat 
prin incheierea de sedinta nr. 59 
din data de 27.01.2015 pronuntata 
in Dosar nr. 253/93/2015, aflat pe 
rolul Tribunalului Ilfov – Sectia 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Integra SRL 
constand in teren intravilan  in 
suprafata de 5.000 mp identificat  
cu  nr.cadastral 541 situat in 
orasul Chitila, judetul Ilfov in 
valoarea de 450.000 euro exclusiv 
TVA. Vanzarea bunului imobil 
apartinand societatii aflate in 
reorganizare se va efectua in data 
de 20.06.2017 ora 13,00 prin lici-
tatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul nu se va vinde la 
primul termen de licitatie, se vor 
organiza inca 2 (doua) licitatii, în 
zilele de 03.07.2017 si 13.07.2017, 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul administratorului judiciar 
din Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, 
nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 
3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie mentio-
nate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, 
ora 12.00. Date despre starea 
bunului, pretul acestuia, conditiile 
de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de administratorul judi-
ciar. Caietul de sarcini se poate 
achizitiona de la sediul adminis-
tratorului judiciar din Bucureşti, 
Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 
et. 4, ap. 10, sector 3. Costul caie-
tului de sarcini este de 2000 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la lici-
tatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Debitorul SC Kaproni SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Imobil “teren intravilan“, în 
suprafață de 3.189mp situat în 
Com. Valea Călugărească, Sat 
Valea Popi, T8-A270, Județ 
Prahova, preț pornire licitație 
-23.917,50Euro. 2.Imobil “teren 
intravilan“, în suprafață de 
668mp situat în Com. Valea Călu-
gărească,  Sat  Valea Popi , 
T20-A714, Județ Prahova, preț 
pornire licitație -5.010,00Euro. 3.
Utilaje confecționat cuie şi plasă 

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

a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 31894/ 

08.06.2017. 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 3, luna 06, 

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 - prețul de pornire 

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

Autoutilitară Dacia Logan Pick-up, nr. identificare UU1USD1F540169024, nr. înmatriculare TR-44-WYX 

- prețul de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 50% pentru a treia licitație = 6.347 lei 

(exclusiv TVA); - Autoutilitară MAN, nr. identificare WMAL20ZZZ2Y092361, nr. înmatriculare TR-33-

WYX - prețul de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 50% pentru a treia 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 licitației, 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 

după 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 după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după 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 compărător, după caz: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421.176, int. 354.
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în valoare de -44.715,25Lei 
exclusiv TVA. 4.Mijloace fixe și 
obiecte de inventar, aparținând 
SC KAPRONI SRL în valoare de 
107.818,50Lei exclusiv TVA; 
Prețul Regulamentului de licitație 
pentru bunurile aflate în patrimo-
niul debitoarei SC KAPRONI 
SRL este de 500,00Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru imobile “TERE-
NURI“ aflate în patrimoniul  SC 
KAPRONI SRL  reprezintă 50% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare teren în 
parte; Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru utilaje confecționat 
cuie și plasă aflate în patrimoniul 
SC Kaproni SRL reprezintă 25% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte; Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru mijloacele fixe și obiec-
tele de inventar aparținand SC 
Kaproni SRL reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte; Listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de 
la lichidatorul judiciar cu un 
t e l e f o n  î n  p r e a l a b i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO23BITRPH1RON031539CC01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
rești, Ag. Ploiești până la orele 
14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeași dată a 
Regulamentului de participare la 
licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
terenuri, utileje, mijloace fixe și 
obiecte de inventar, prima ședință 
de licitație a fost fixată în data de 
23.06.2017, ora 10.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor fi în data de 07.07.2017, 
21.07.2017, 04.08.2017, 18.08.2017 
ora 10.00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna 
nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro

l Debitorul SC PSV Industries 
SA societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1. Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație -3.127,00Lei exclusiv TVA; 2. 
Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație -2.680,00Lei exclusiv TVA; 3. 
Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație -2.680,00Lei exclusiv TVA; 4. 
Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație -2680,00Lei exclusiv TVA; 5. 
Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație -2.903,50Lei exclusiv TVA; 6. 
Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație -2.680,00Lei exclusiv TVA; 7. 
Autoutilitară Dacia Double Cab. 
1.9D, an fabricație 2005, preț 
pornire licitație -1.563,50Lei 
exclusiv TVA; 8. Mijloace fixe, 

obiecte de inventar și stoc de 
marfă, aparținând SC PSV Indus-
tries SA în valoare de 88.174,62Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitațiilor pentru autovehicule, 
mijloacele fixe, obiectele de 
inventar și stocul de marfă, apar-
ținând SC PSV Industries SA 
reprezintă 50% din valoarea de 
piață inclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r . 
RO69BFER140000006862RO01 
deschis la Banca Comecială Fero-
viară SA până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Regula-
mentului de licitație pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru autovehicule, mijloace fixe, 
obiecte de inventar și stoc de 
marfă prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de 21.06.2017, 
ora 10.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 28.06.2017; 05.07.2017; 
12.07.2017; 19.07.2017, ora 10.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Anunţ de participare  la licitaţie 
pentru închirierea unor suprafeţe 
de teren situate în albiile minore. 
1. Informaţii generale: Adminis-
traţia Bazinală de Apă Olt, str. 
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  
judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 
23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si 
durata închirierii: închiriere 
suprafață de teren situat în albie 
minoră pentru o durată de 2 ani. 
3. Condiţiile de participare: 
dovada cumpărării caietului de 
sarcini; garanția de participare la 
licitatie – 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale; certifi-
catul constatator emis de ORC, 
valabil la data deschiderii ofer-
telor; certificate constatatoare 
privind îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor către stat inclusiv cele 
locale; certificat de atestare fiscală; 
cazier fiscal emis de DGFP; cazier 
judiciar al administratorului; 
bilanţul contabil pentru ultimii 2 
ani, vizat de administraţia fiscală; 
fisa de informatii generale privind 
cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; 
declarație că nu se află in litigiu 
cu titularul dreptului de adminis-
trare. 4. Cuantumul garanţiei de 
participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, consti-
tuită prin ordin de plată confirmat 
prin extras de cont sau scrisoare 
de garanţie bancară în favoarea 
Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt. 5. Descrierea succintă a 
bunului imobil ce urmează a fi 
închiriat: Închirieri suprafeţe de 
teren în albiile minore ale râurilor 
din Jud.Olt și Vâlcea, pentru înlă-
turarea materialului aluvionar: 
Lotul 1 – 30.438 mp  teren în albia 
minoră a râului Olt, situat în 

Com. Giuvarăști, Jud.Olt. Lotul 2 
– 7.819 mp  teren în albia minoră 
a pârâului Luncavăț, situat în 
Loc. Măldărești, Jud.Vâlcea. Lotul 
3 – 10.244 mp  teren în albia 
minoră a pârâului Băiașu, situat 
în Loc.Racovița, Jud.Vâlcea. 6. 
Data, locul și ora limitã de primire 
a ofertelor: 03.07.2017  până la 
ora 10:00 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 7. Data și locul deschiderii 
acestora: 03.07.2017 începand cu 
ora 10:30 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 8. Modul de obţinere a 
caietului de sarcini: de la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt ,   Biroul  Patrimoniu - 
Cadastru, contravaloarea acestuia 
fiind de 1.195,76 lei. 9. Durata în 
care ofertanţii rãmân angajaţi 
prin termenii ofertelor lor: Peri-
oada de valabilitate a ofertei va fi 
de 90 de zile calendaristice de la 
data licitației deschise organizată 
pentru atribuirea contractului de 
închiriere.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat Persoana 
Desemnata AMMI seria 38810 pe 
numele Iorgulescu Norin-Ale-
xandru. Îl declar nul.

l Pierdut cartela tahograf nr. 
064877 eliberată la 03.09.2015, 
atestat transport marfă nr. 
0345585000 eliberat la 28.08.2015 
și atestat A.D.R. și coletărie nr. 
000 000 00075ZQ000 eliberat la 
17.08.2015,  de către A.R.R. 
Tulcea pe numele: Doljencu 
Costel– Georgel. Se declară nule.

l Pierdut atestat pregatire profe-
sional transport marfă nr. 
0353668000 pe numele Pleșca 
Alexandru. Declar nul.

l Subscrisa SC Effi Properties 
SRL, cu sediul în București, sector 
4, Aleea Secuilor, nr.3, bloc 5, scara 
2, etaj 6, ap.118, având J40/6427/ 
2010, CUI:27102240, declarăm 
pierdut certificatul de înregistrare 
B2419100, emis la 25.06.2010 de 
ONRC. Îl declarăm nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
Societatea K-1 Official Romania, 
J40/3328/18.03.2014,  CUI 
32941795. Îl declar nul.

l S.C. GKR IMPEX S.R.L. cu 
sediul în București, sector 2, 
strada Arh. Petre Antonescu nr. 
11, bl. 11, scara B, etaj 1, ap. 79, 
J40/637/1996, C.U.I. 8114884, 
declară pierdut certificatul consta-
tator din data de 13.03.2008 emis 
de O.R.C.T.B. conform Legii nr. 
359/2004, privind autorizarea 
activităţilor de la punctul de lucru 
situat în București, str. Cpt. Ion 
Garbea nr. 4, bl. P2C, sc. A, et. 4, 
ap. 19, sector 5. Se declară nul.

l S.C. GKR IMPEX S.R.L., 
J40/637/1996, C.U.I. 8114884, 
declară pierdut certificatul consta-
tator emis de O.R.C.T.B. conform 
Legii nr. 359/2004, privind autori-
zarea biroului de la sediul din 
București, sector 2, strada Arh. 
Petre Antonescu nr. 11, bl. 11, 
scara B, etaj 1, ap. 79, din 
13.03.2008. Se declară nul.

l Declar pierdută carte de identi-
tate emisă de Circa 16 pe numele 
Cîmpeanu Daniel

publicitate


