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

l Vopsitor lacatus sudor Firma 
confectii metalice usoare angajam 
vopsitor in camp electrostatic, 
lacatus, sudor electric MIG-MAG. 
Zona Metrou Brancoveanu. Relatii 
la tel. 0726.102.308

l S.C. Pro Design S.R.L. Tulcea 
angajează: 60 sudori CO2, 40 lăcă-
tuşi navali, 30 (per.) tubulatori 
n a v a l i .  R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n 
0747.56.87.63.

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

l Molson Coors Global Sevices SRL 
angajeaza specialist resurse umane 
(HR Data Specialist cu specializare 
limba sarba). Conditii: studii superi-
oare, cunostinte avansate de limba 
sarba si limba engleza. Persoanele 
interesate pot trimite CV-urile la 
adresa de email: andreea.anghe-
loiu@molsoncoors.com, pana pe 
data de 21.07.2017 Relatii la telefon: 
+40724212054.

l Primăria Comunei Corbii Mari, 
judeţul Dâmboviţa, organizează 
concurs de recrutare pentru urmă-
toarele funcţii publice de execuţie 
vacante: -consilier, clasa I, gradul 
profesional debutant, Comparti-
mentul autoritate tutelară asistenţă 
socială; -consilier, clasa I, gradul 
profesional debutant, Comparti-
mentul  re laţ i i  cu  publ icul . 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Corbii Mari, 
judeţul Dâmboviţa, astfel: -pentru 
postul de consilier, clasa I, gradul 
profesional debutant, Comparti-
mentul autoritate tutelară asistenţă 
socială: în data de 16 august 2017, 
ora 12.00, proba scrisă, interviul va 
avea loc la data de 18 august 2017, 
ora 12.00. Condiţiile necesare 

ocupării funcţiei publice de clasa I: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, în domeniul ştiinţe sociale 
(ştiinţe juridice, ştiinţe administra-
tive, sociologie, pshiologie şi ştiinţe 
comportamentale). Pentru postul de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant, Compartimentul relaţii cu 
publicul: în data de 16 august 2017, 
ora 10.00, proba scrisă, interviul va 
avea loc la data de 18 august 2017, 
ora 10.00. Condiţiile necesare 
ocupării funcţiei publice de clasa I: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, în domeniul ştiinţe sociale 
(ştiinţe juridice, ştiinţe administra-
tive, ştiinţe politice, sociologie, pshi-
ologie şi ştiinţe comportamentale, 
management). Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a lll-a, la 
sediul Primăriei Comunei Corbii 
Mari, judeţul Dâmboviţa. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
Hotărârea Guvernului nr.611/2008, 
modificată şi completată de HG 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul Primăriei Corbii Mari, 
judeţul Dâmboviţa. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa şi Ia număr de telefon: 
0245.716.191. 

l Spitalul Clinic de Pneumoftizio-
logie Constanţa, cu sediul în locali-
tatea Palazu Mare, str.Sentinelei, 
nr.40, judeţul Constanţa, organi-
zează concurs în conformitate cu 
HG 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale permanent vacante: -1 
post asistent medical principal şef 
secţie, specialitate medicină gene-
rală, studii S (superioare), secţia 
Pneumologie Copii; -1 post asistent 
medical principal, specialitate medi-

cină generală, studii PL (postli-
ceale), secţia Clinică Pneumologie I 
Adulţi; -1 post registrator medical, 
debutant, studii M (medii), compar-
timent Statistică şi Informatică 
Medicală; -1 post îngrijitoare cură-
ţenie, studii G (generale), Dispensar 
TBC Constanţa. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 07.08.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 10.08.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-asistent medical principal şef secţie, 
specialitate medicină generală, 
studii S (superioare): -diplomă de 
licență în domeniul medical; -minim 
3 ani vechime în funcţia de asistent 
medical; -asistent medical principal, 
specialitate medicină generală, 
studii PL (postliceale): -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau prin echivalare conform 
HG 797/1997; -examen pentru obţi-
nerea gradului de principal; -minim 
5 ani vechime ca asistent medical; 
-registrator medical debutant, studii 
M (medii): -diplomă de studii medii 
de specialitate sau diplomă de studii 
medii; -nu este necesară vechimea în 
muncă; -îngrijitoare curăţenie, studii 
G (generale): -şcoală generală; -nu 
este necesară vechimea în muncă. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 28.07.2017, ora 10.00, la sediul 
spitalului, birou RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul spitalului, 
birou RUNOS -persoană de contact: 
P a c i u  L u m i n i t a ,  t e l e f o n : 
0241.486.338.
                                                                                                                                                     
l Colegiul Național “Dragoş 
Vodă”, cu sediul în localitatea 
Câmpulung Moldovenesc, str.Lice-
ului, nr.3, județul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante, de: 
-Bibliotecar: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.08.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu în  data  de 
10.08.2017, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: - Studii: -absolvenţi ai învă-

țământului superior, secția biblio-
teconomie sau absolvenți ai 
învățământului superior care au 
studiat discipline din domeniul 
biblioteconomiei sau absolvenți ai 
învățământului superior care au 
urmat un curs de inițiere în 
domeniu; -Vechime: 5 ani; -Abilități 
în prelucrarea documentelor în 
regim informatizat; -Abilități de 
lucru în echipă; -Abilități de comu-
nicare. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul Cole-
giului Național ”Dragoş Vodă”. 
Relații suplimentare la sediul Cole-
giului Național ”Dragoş Vodă” din 
Câmpulung Moldovenesc. Persoană 
de contact: Nita Rodica, telefon: 
0230/312.337, fax: 0230.312.080, 
e-mail: colegiulnationaldragos-
voda@gmail.com

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 
Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Scurtă, nr. 2, anunţă, organizarea 
concursului în vederea ocupării a 3 
(trei) posturi contractuale vacante 
pe perioada determinată de medic 
veterinar, grad debutant din cadrul 
Serviciului Control Oficial Sigu-
ranţa Alimentelor -în conformitate 
cu prevederile Ordinului nr.64/2007 
al Preşedintelui ANSVSA. Condiţii 
specifice: -Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă sau 
echivalent în specialitatea medicină 
veterinară; -Fără vechime. Condi-
ţiile generale de participare la 
concurs: -sunt cele stabilite prin 
H.G. Nr. 286/2011, art.3, literele a-g. 
Concursul va avea loc în data de: 07 
august 2017, ora 10.00. Data şi ora 
interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă şi se desfăşoară în baza 
HG nr.286/23.03.2011. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune  în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului, termenul 
limită de depunere fiind data de 
28.07.2017, ora 14.30, la comparti-
mentul Juridic şi Resurse Umane, 
tel.0230.522.848, interior 22. Condi-

ţiile generale şi specifice de partici-
pare la concurs, calendarul de 
desfăşurării concursului, biblio-
grafia, actele necesare în vederea 
înscrierii la concurs, sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe pagina de 
internet a instituţiei: http://www.
ansvsa.ro Suceava.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 
Suceava, cu sediul în Suceava, str.
Scurtă, nr. 2, anunţă, organizarea 
concursului în vederea ocupării a 
unui post contractual temporar 
vacant pe perioadă determinată de 
paznic, treapta I, din cadrul Servi-
ciului ecomomic şi administrativ 
(valabil până la 31.12.2017). Condi-
ţiile generale de participare la 
concurs: -sunt cele stabilite prin 
H.G. Nr.286/2011, art. 3, literele a-g. 
Condiţii specifice: -Studii generale 
minim 10 clase şi minim 6 ani 
vechime; -Să posede atestat de agent 
de pază. Concursul va avea loc în 
data de: 27 iulie 2017, ora 10.00 
-proba scrisă şi în maxim 4 zile 
lucrătoare de la susţinerea probei 
scrise va avea loc proba de interviu, 
la sediul DSVSA Suceava. Data şi 
ora interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune în termen de 
5 zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului, termenul limită de depu-
nere fiind data de 21.07.2017, ora 
14.30, la Compartimentul Juridic şi 
Resurse Umane, tel.0230.522.848, 
interior 22.

l Primăria Comunei Bârsana, cu 
sediul în localitatea Bârsana, nr.617, 
judeţul Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Numele 
funcţiei: -paznic, Număr posturi -1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 7 august 
2017, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 9 august 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii (obliga-
toriu): gimnaziale; -vechime: -nu se 

impune. 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 
Primăriei Comunei Bârsana până la 
data de 28 iulie 2017. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei 
Comunei Bârsana, persoană de 
contact: Frinc Ioan, telefon: 
0729.308.401/ 0262.331.068, fax: 
0262.331.068, e-mail: Primaria.
Barsana@maramures.ro

l Grădinița cu Program Prelungit 
„Croitoraşul cel Viteaz” cu sediul în 
localitatea Galați, str.Drumul Viilor, 
nr. 36Bis, judeţul Galați, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
-Administrator financiar: Număr 
p o s t u r i  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 07.08.2017, ora 09.00; 
-Interviu în data de 09.08.2017, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: studii superioare în dome-
niul economic; -vechime: minim 8 
ani vechime în funcții economice; 
-vechime în funcții economice în 
domeniul învățământului. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul Grădinița cu Program 
Prelungit ”Croitoraşul cel Viteaz” 
Galați. Relaţii suplimentare la 
sediul: Grădiniței cu Program 
Prelungit ”Croitoraşul cel Viteaz” 
Galați, persoană de contact: Sorea 
Aurica, telefon: 0787.594.060, 
E-mail: soreaaurica@yahoo.com.

l Casa Judeţeană de Pensii Mehe-
dinţi, cu sediul în Drobeta-Turnu 
Severin, B-dul Carol I, nr.3, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de execuţie 
vacante de inspector de specialitate, 
gradul I, din cadrul comp.Arhivă al 
Direcției Economice Evidență 
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Contribuabili. Probele stabilite 
pentru concurs: proba scrisă va fi în 
data de 16.08.2017, ora 12.00, iar 
data şi ora interviului se afişează o 
dată cu rezultatele la proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se vor depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea III, la secretarul 
comisiei de concurs. Condiţiile de 
participare la concurs sunt: -Condi-
ţiile prevăzute la art.3 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-minim 5 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; -cunoştinţe de 
operare pe calculator -nivel mediu 
sau perfecţionări /specializări ates-
tate prin deţinerea unui certificat 
ECDL. Bibliografia şi alte infor-
maţii se pot obţine la sediul institu-
ţiei sau la telefon: 0252.341.377. 

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
cu sediul în localitatea Slatina, 
str.B-dul Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr.3, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: -referent 
sportiv gr.IV -instructor înot (nr.
posturi: 1) -Compartiment Bazin de 
Înot, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-depunere  dosare  concurs : 
17.07.2017, ora 08.00 -28.07.2017, 
ora 14.00; -selecția dosarelor: 

3 1 . 0 7 . 2 0 1 7 ;  - p r o b a  s c r i s ă : 
07.08.2017, ora 10.00; -interviul: 
10.08.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: Condiţii specifice: -referent 
sportiv gr.IV -Compartiment Bazin 
de Înot: -studii medii de specialitate 
sportivă (liceu cu program sportiv), 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: minimum 1 an; 
-carnet instructor înot sau studii 
medii de alte specialități absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -minimum 
3 ani vechime în muncă, coroborat 
cu minimum 1 an activitate în 
domeniul sportului sau cu calificare 
de antrenor. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Compartiment Juridic, 
Relaţii cu Publicul, Resurse Umane, 
de luni până joi, între orele 08.00-
16.30, vineri, între orele 08.00-14.00, 
sau la telefon: 0349.738.657. 

l Primăria Ţigăneşti, cu sediul în 
localitatea Ţigăneşti, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Guard: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 07.08.2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
07.08.2017, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii generale sau studii 
medii; -nu se solicită vechime. 
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 Primăriei 
Ţigăneşti. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Ţigăneşti, persoană 
de contact: Brînceanu Florica, 
telefon: 0247.330.001.

l Serviciul Public de Alimentare cu 
Apă -Comuna Caraşova, județul 
Caraş-Severin, organizează în baza 
HG. Nr. 286/2011 concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
două funcţii contractuale  de 
execuţie, vacante: 1.Muncitor cali-
ficat I. Condiţii specifice: -studii –

Generale; -diplomă/certificate de 
calificare instalator sanitar; 
-vechime în muncă: nu este cazul. 
2.Muncitor necalificat. Condiţii 
specifice: -studii –Generale; 
-vechime în muncă: nu este cazul. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: a)Concursul se desfăşoară la 
sediul Serviciului Public de Alimen-
tare cu Apă, Comuna Caraşova, nr. 
274, astfel: -Proba scrisă în data de 
09.08.2017, ora 10.00; -Interviul în 
data de 10.08.2017, ora 14.00; b) 
Condiţiile de participare la concurs, 
bibliografia şi actele solicitate candi-
daţilor pentru dosarul de înscriere 
sunt afişate la sediul Serviciului de 
Alimentare cu Apă Comuna Cara-
şova. Termen limită de depunere a 
dosarelor: 28.07.2017. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
i n s t i t u ț i e i  s a u  l a  t e l e f o n 
0255.232.000. Selecţia dosarelor va 
avea loc în termen de două zile de la 
data încetării depunerii dosarelor de 
înscriere.

l Primăria Comunei Traian Vuia, 
cu sediul în localitatea Sudrias, 
nr.163A, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: Agent 
Turism: 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 07.08.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în  data de 
07.08.2017, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţii generale prevăzute 
de art.3 din HG286/2011. Condiții 
specifice: -studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență; -cunoştințe 
operare calculator; -existența atesta-
tului de absolvire a cursului de ghid 
sau agent turism sau studii de speci-
alitate în domeniu; -nu se necesită 
vechime. 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 
Primăriei Comunei Traian Vuia. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Traian Vuia, 
persoană de contact: Costi Doru 
Iulian, telefon: 0256.324.479, 
0724.017.603, e-mail: comunatraian-
vuia@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Nr.2, cu sediul 
în localitatea Vatra Dornei, str.
Unirii, nr.58, județul Suceava, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de: 
-Îngrijitor: 2 posturi, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba interviu în 
data de 09.08.2017, ora 09.00; 
-Proba pract ică în data de 
09.08.2017, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 

condiții: -Studii: medii/generale; 
-Vechime: nu este obligatoriu; 
-Domiciliul în municipiul Vatra 
Dornei; -Cazier juridic; -Disponibili-
tate la sarcini şi program flexibil; 
-Stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează; 
-Cunoştințe de legislație în dome-
niul securității muncii, PSI şi pază. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.2 din Vatra Dornei, 
str.Unirii, Nr.58, biroul secretariat. 
Relații suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.2  din Vatra Dornei, 
str.Unirii, Nr.58, biroul secretariat, 
persoană de contact: Drăghici 
A d i n a  A l u n i ț a ,  t e l e f o n : 
0230.371.534.

l Școala Gimnazială Nr.2, cu sediul 
în localitatea Vatra Dornei, str.
Unirii, nr.58, județul Suceava, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de: 
-Bibliotecar: 0,5 posturi, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.08.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu în  data de 
10.08.2017, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: -Studii: superioare /cursuri 
de biblioteconomie; -Vechime: 
minim 6 luni în domeniu; -Cazier 
juridic; -Abilități de comunicare, 
relații publice şi lucrul în echipă; 
-Cunoştințe operare PC; -Cunos-
cător al limbii române (scris şi 
vorbit). Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale Nr.2 din Vatra 
Dornei, str.Unirii, Nr.58, biroul 
secretariat. Relații suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Nr.2 din 
Vatra Dornei, str.Unirii, Nr.58, 
biroul secretariat, persoană de 
contact: Drăghici Adina Alunița, 
telefon: 0230.371.534.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs, în conformitate cu preve-
derile HGR286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, la 
sediul unităţii din str.Ion Creangă, 
nr.1, Fălticeni, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractual 
vacante: -1 post de asistent debu-
tant- cabinet psihiatrie Ambulator 
de specialitate. Proba scrisă va avea 
loc în data de 16.08.2017, ora 10.00. 
Data şi ora interviului vor fi anun-
ţate după proba scrisă. -1 post de 
muncitor calificat IV bucătar 
Adminstrativ; -1 post de muncitor 

necalificat -bucătărie Administrativ. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
16.08.2017, ora 13.00. Data şi ora 
interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Dosarele de concurs se 
depun la Serv.RUNOS până pe data 
28.07.2017, inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii de participare pentru asis-
tent debutant: -diplomă de asistent 
medical generalist; -vechimea nu 
este necesară. Condiţii de partici-
pare pentru muncitor calificat IV 
bucătar:  -certificat de calificare 
-bucătar; -vechimea nu este nece-
sară. Condiţii de participare 
muncitor necalificat: -nu necesită 
pregătire profesională; -nu necesită 
vechime. Anunţul de concurs, bibli-
ografia, tematica de concurs se află 
afişate la avizierul unităţii şi pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare 
s e  p o t  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n 
nr.0752.126.627 /0752.126.626.

l Primăria Oraşului Drăgă-
neşti-Olt, având sediul în oraşul 
Drăgăneşti-Olt, str.N.Titulescu, 
nr.150, judeţul Olt, cu respectarea 
prevederilor legale prevăzute de 
HG611/2008, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante, după cum 
urmează: -consilier, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Asistenţă 
socială; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
asistenţă socială; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an; 
-referent, clasa III, grad profesional 
debutant în cadrul Compartimen-
tului Asistenţă socială; -studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat. 
-consilier, clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Compartimen-
tului protecţia mediului; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; -consilier, clasa I, 
grad profesional debutant în cadrul 
Compartimentului informatizare; 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în informatizare. -consilier, 
clasa I, grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului informa-
tizare: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în informatizare; 

-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an. -referent, clasa III, 
grad profesional asistent în cadrul 
Compartimentului relaţii publice: 
-studii medii, absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 6 luni. 
-consilier juridic, clasa I, grad profe-
sional debutant în cadrul Comparti-
mentului juridic, contencios 
administrativ: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe 
juridice. -consilier juridic, clasa I, 
grad profesional asistent în cadrul 
Compartimentului juridic, conten-
cios administrativ: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe 
juridice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an. -consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Compartimen-
tului executări silite: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe 
juridice;-vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an. Probe: 
-proba scrisă: 16 august 2017, ora 
10.00; -interviul: 21 august 2017, ora 
10.00. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Oraşului Drăgăneşti-Olt. 
Probele se vor susţine la sediul insti-
tuţiei din str.N.Titulescu, nr. 150, 
oraş Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Pentru concursul de recrutare 
(funcţii publice de execuţie), dosarul 
va cuprinde documentele prevăzute 
de art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici. Copiile de pe actele depuse 
la dosar se prezintă însoţite de docu-
mentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul 
de către secretariatul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate. 
Bibliografia, actele necesare pentru 
dosarele de înscriere la concurs, 
precum şi alte informaţii sunt 
afişate la sediul instituţiei şi pe 
pagina de internet: http://www.

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni. 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 

Stefanita & Alina SRL - Mioveni, după cum urmează: Denumire: 

Autoutilitară Kia Besta, serie șasiu KNETA242206114795, serie 

motor 172462, an fabricație 1997, nr. înmatriculare AG 75 FAN. 

Valoare [Ron, fără TVA]: 2.374 lei. Prețurile menționate 

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

fiind a treia 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 

RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, 

precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de 

Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 26/07/2017, ora 

14:00. Licitația va avea loc în data de 27/07/2017, ora 11:00:00, 

la sediul SFO Mioveni. 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 SFO Mioveni, tel. 0248.260665.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de 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: 

BACRIA DARIUS - Curtea de Argeș, după cum urmează: 

Denumire: Autoturism Dacia Logan. Valoare [Ron, fără TVA]: 

3.650 lei. Prețurile de pornire menționate reprezintă 50% din cele 

de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra 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 (plata să fie efectuată astfel 

încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de 

către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 

fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 

162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 

01/08/2017. Licitația va avea loc în data de 02/08/2017, ora 

13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 

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 Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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draganesti-olt.ro. Relaţii suplimen-
tare la telefonul: 0249.465.815. 

l Primăria Comunei Mihăeşti, cu 
sediul în localitatea comuna 
Mihăeşti, judeţul Argeş, organizeazã 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Inspector 
II -Compartimentul Contabilitate 
Taxe şi Impozite- 1 post, conform 
HG286/2011, Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale din sectorul 
bugetar. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
10.08.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 14.08.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-Absolvent de studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă; -Vechime în muncă 
minimă 1 an; -Cunoştinţe operare 
calculator- nivel mediu. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Comuna Mihăeşti, Judeţul 
Argeş. Relaţii suplimentare la 
sediul: Comuna Mihăeşti, persoană 
de contact: Baroana Zefina, telefon: 
0756.030.050, fax: 0248.560.005.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post asistent medical labo-
rator anatomie patologică, nivel 
studii PL, vechime în specialitate 
minim 6 luni -perioadă nedetermi-
nată; -1 (un) post îngrijitoare Clinică 
chirurgie generală -perioadă nede-
terminată. Acte necesare în vederea 
participării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului 
de identitate; -copia certificatului de 
naştere, de căsătorie; -copie acte 
studii şi alte acte care atestă efectu-
area unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitate; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; 
-curriculum vitae. Condiţii de parti-
cipare la concurs: -are cetăţenie 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Euro-
pean şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta-limită reglemen-
tată 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 săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură 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 incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii pentru ocuparea posturilor 
vacante şi temporar vacante, 
conform Ordinulu i  MS nr. 
1470/2011: 1.pentru asistent 
medical: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG 797/1997; 
-concurs pentru ocuparea postului; 
2. pentru îngrijitoare: -diplomă 
absolvire şcoală generală; -concurs 
p e n t r u  o c u p a r e a  p o s t u l u i . 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii conform calendarului 
următor: -09 august 2017, ora 10.00 
-proba scrisă; -11 august 2017, ora 
10.00 -interviul. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs: 27 
iulie 2017, ora 15.00. Relaţii supli-
mentare: 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, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post economist IA, serviciul 
aprovizionare/achiziţii -nivel studii 
superioare -perioadă nedeterminată, 
vechime în specialitate 6 ani 6 luni; 
-1 (un) post inginer IA, serviciul 
administrativ -nivel studii superi-
oare -perioadă nedeterminată, 
vechime în specialitate 6 ani 6 luni. 
Acte necesare în vederea participării 
la concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identitate; 
-copia certificatului de naştere, de 
căsătorie; -copie acte studii şi alte 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări (cursuri); -copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă şi, după caz, în speciali-
tate; -cazierul judiciar; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; -curri-
culum vitae. Condiţii de participare 
la concurs: -are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale 

Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului European şi 
domiciliul în România; -cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; -are 
vârsta-limită reglementată de preve-
derile legale; -are capacitate deplină 
de exerciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unităţi 
sanitare abilitate; -îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau de condiţii specificd 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni 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 intervenit 
reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, conform Ordi-
nului MS nr.1470/2011: -diplomă de 
licenţă; -concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul se va desfăşura 
la sediul unităţii conform calenda-
rului următor: -08 august 2017, ora 
11.00- proba scrisă; -10 august 2017, 
ora 11.00- interviul. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 27 iulie 2017, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare: compartiment 
RUNOS, tel. 021.222.35.59.

l Primăria municipiului Râmnicu 
Sărat organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea  funcţiei 
publice de execuţie vacantă de  
consilier, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Compartimen-
tului Achiziţii Publice – Biroul 
Programe cu Finanţare Externă şi 
Achiziţii Publice – Aparatul de 
Specialitate al Primarului munici-
piului Râmnicu Sărat. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei munici-
piului Râmnicu Sărat în data de 
17.08.2017, ora 10,00 – proba scrisă, 
iar interviul în data de 21.08.2017. 
Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, sunt 
cele prevăzute în  art.54 si 57 alin.
(1), (2), (3), (4), (5)  lit.c), din Legea 
nr. 188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici republicată, actuali-
zată.  Aceste condiţii de participare 
la concurs se vor afişa la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat, precum şi pe site-ul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat www.
primariermsarat.ro. Dosarele de 
înscriere la concurs  se pot depune în 

termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului, la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat. Dosarele de înscriere trebuie 
să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute in art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, actualizată. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat şi la numărul de 
telefon 0238561946.

l Primaria municipiului Ploiesti 
prin Administratia Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploiesti, avand 
sediul in Piata Eroilor, nr. 1A, locali-
tatea Ploiesti, proprietar al imobi-
lului situat in Ploiesti, Piata Eroilor, 
nr. 1A, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu pentru 
realizarea: “Ëxtindere retea termofi-
care si alimentare cu energie termica 
a imobilului situat in Ploiesti, Piata 
Eroilor, nr. 1A prin modul termic” si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a proiectului poate fi 
consultata la sediul A.P. M. Prahova 
cu sediul în str. Gh. Gr. Cantacu-
zino, nr. 306, localitatea Ploiesti, 
Jud. Prahova, de luni pana vineri, 
intre orele 09:00 – 13:00. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P. M. Prahova, in 
termen de 18 zile lucrătoare de la 
data publicarii anuntului.

l Consiliul Naţional al Audiovizua-
lului organizează la sediul său din 
Bucureşti, Bd. Libertăţii nr.14, sector 
5, concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă de: 
-consilier, clasa I, grad profesional 
principal -1 post din cadrul Biroului 
Financiar Contabilitate, Direcţia 
Economică şi Patrimoniu, pe peri-
oadă nedeterminată. Date de desfă-
şurare a concursului: -22 august 
2017, proba scrisă, ora 10,00; -dosa-
rele de înscriere la concurs se vor 
depune la sediul Consiliului Naţi-
onal al Audiovizualului până la data 
de 2 august 2017, inclusiv, şi trebuie 
să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 alin. (1) 
din H.G. nr.611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul C.N.A.: 
www.cna.ro. Relaţii la telefon: 
021/305.53.45.

l Academia Română – Filiala Iaşi, 
Institutul de Cercetări Economice şi 
Sociale „Gh. Zane”, organizează în 
ziua de 21 august 2017, ora 12:00, 

concurs pentru ocuparea postului de 
cercetător ştiinţific grad I, în dome-
niul Filosofie, specializarea Episte-
mologie şi Filosofie social-politică . 
Concursul se va desfăşura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvol-
tare. Dosarul de concurs se depune 
în termen de 30 de zile de la data 
publicării anunţului. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
secretariatul institutului şi/sau de la 
Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
tel. 0332-101115. 

l Anunt concurs. Centrul National 
de Evaluare si Examinare organi-
zeaza concurs pentru ocuparea a 
doua functii publice de executie 
vacante, mai jos mentionate, dupa 
cum urmeaza: Proba suplimentara 
eliminatorie de testare a cunostin-
telor de operare PC va avea loc in 
data de 17.08. 2017, ora 09.00; Proba 
scrisa in data de 17.08.2017, ora 
10.00. Dosarele se depun la Resurse 
Umane in termen de 20 de zile de la 
data publicarii anuntului. Serviciul 
evaluarea manualelor şi achizitii 1 
functie publica de consilier superior: 
Conditiile generale de participare 
sunt cele prevazute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici (r2), cu modi-
ficarile si completarile ulterioare. 
Conditii specifice de participare la 
concurs: -studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lungã 
durata absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta in profilul 
stiinte ingineresti; -vechime in speci-
alitatea studiilor minim 9 ani; 
-cunostinte de operare pe calculator, 
nivel mediu. 1 functie publica de 
consilier superior: Conditiile gene-
rale de participare sunt cele preva-
zute de art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul functionarilor 
publici (r2), cu modificarile si 
completarile ulterioare. Conditii 
specifice de participare la concurs: 
-studii universitare de licenta absol-
vite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lungã durata absolvite 
cu diploma de licenta sau echiva-
lenta in profilul economic; -vechime 
in specialitatea studiilor minim 9 
ani; -cunostinte de operare pe calcu-
lator, nivel mediu. Conditiile de 
desfasurare a concursului: Inscrie-
rile la concurs se fac la sediul 
Centrului National de Evaluare si 
Examinare, Str.G-ral Berthelot 
nr.26, Sector.1, Bucuresti in 20 de 
zile de la publicare in Monitorul 
oficial. Informatii suplimentare: 
actele necesare pentru inscriere, 
bibliografia si propunerile privind 

componenta comisiilor de concurs si 
de solutionare a contestatiilor se pot 
obtine de la Centrul National de 
Evaluare si Examinare, telefon: 021 
314 44 11. Director General, Marian 
Șuta.

l Primăria comunei Ciulniţa, 
judeţul Ialomiţa, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de refe-
rent-executări silite în cadrul 
compartimentului impozite şi taxe 
din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Ciulniţa, pe 
durată nedeterminată: Probele stabi-
lite pentru concurs sunt: - proba 
scrisă în data de 07.08. 2017, ora 
10.00; - interviul in data de 
09.08.2017, ora 10,00, Ambele probe 
se vor desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Ciulniţa, judeţul Ialomiţa, 
str. Matei Basarab, nr. 68; Termenul 
de depunere al dosarelor este de 10 
de zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a III a, respectiv până la data 
de 28.07.2017, orele 12,00, la regis-
tratura primăriei; Condiţiile de 
desfăşurare a concursului: - Condi-
ţiile generale: să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 3 din HG 
nr. 286/2011 şi anume: - au cetăţenia 
română, cetăţenie a altor stat 
membre ale U.E. sau a statelor apar-
ţinând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România 
, - cunosc limba română scris şi 
vorbit, - au capacitate deplină de 
exerciţiu, - au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, - nu au fost 
condamnate definitiv pentru fapte 
ce le-ar face incompatibile cu postul 
pentru care candidează, Condiţii 
specifice: - studii medii economice 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, 
- vechime 3 ani. Pentru participarea 
la concurs candidaţii vor depune 
următoarele documente: - cerere de 
înscriere la concurs, - copia actului 
de identitate, - copia actelor de 
studii(diploma de bacalaureat), - 
cazier judiciar, - curriculum vitae, - 
copia carnetului de muncă sau după 
caz, adeverinţă din care să rezulte 
vechimea totală în muncă, - adeve-
rinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie. Relaţii la tel/fax: 
0243 218082.

l Primăria Valea Stanciului, Jud.
Dolj, anunţă organizarea unui 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuţie vacante de 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de 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 ODDI CESARE 2007 SRL - Albești, după cum urmează: 

Denumire: Teren în suprafață de 2042 mp. Valoare [Ron, fără 

TVA]: 30.300 lei. Prețurile de pornire menționate reprezintă 50% 

din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra 

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 (plata să fie efectuată astfel 

încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de 

către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 

fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 

162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 

02/08/2017. Licitația va avea loc în data de 03/08/2017, ora 

11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 

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 Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de 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 MUGUR EXPFORTRANS SRL - Curtea de Argeș, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Semiremorcă 

Koegel, an fabricație 2002, 7.394 lei; Autoutilitară Iveco, an 

fabricație 2005, 24.423 lei. Prețurile de pornire menționate 

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

fiind a patra 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 (plata să fie efectuată 

astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca 

încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX 

003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 

obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 

specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 

până în ziua de 03/08/2017. Licitația va avea loc în data de 

04/08/2017, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 

0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de 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 HANDEL SUN GARDEN SRL - Băiculești, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară Ford Tranzit, an 

fabricație 1999, 8.120 lei; Utilaje croitorie (mașini de cusut - 12 

bucăți, mașină bretea, mașini surfilat - 3, 15.456 lei. Prețurile de 

pornire menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a patra 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 (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma 

să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 

Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 

celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură 

Fiscală republicat, până în ziua de 02/08/2017. Licitația va avea 

loc în data de 03/08/2017, ora 13:00:00 la sediul Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 

telefon 0248.722159.
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Consilier, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Compartimen-
tului agricol. Condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 9 ani. Dosarul de înscriere 
pentru concursul de recrutare va 
cuprinde documentele prevăzute la 
art.49 din HG nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data şi ora 
susţinerii concursului: 24.08.2017, 
ora 10.00, proba scrisă şi 29.08.2017, 
ora 10.00- interviul, la sediul Primă-
riei Valea Stanciului, judeţul Dolj. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ în Monitorul Oficial. 
Informaţii suplimentare se vor 
obţine de la sediul Primăriei Valea 
Stanciului, judeţul Dolj.

l Primăria Valea Stanciului, Jud.
Dolj, anunţă organizarea unui 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuţie vacante de Refe-
rent, clasa III, Grad Profesional 
debutant din cadrul Compartimen-
tului contabilitate. Condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr. 188/1999, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: studii medii 
liceale absolvite cu diploma de baca-
laureat, nu necesită vechime. 
Dosarul de înscriere pentru 
concursul de recrutare va cuprinde 
documentele prevăzute la art.49 din 
HG nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Data şi ora susţinerii 
concursului: 21.08.2017, ora 10.00 
proba scrisă şi 25.08.2017, ora 10.00 
interviul, la sediul Primăriei Valea 
Stanciului, judeţul Dolj. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs in termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial. Informaţii supli-
mentare se vor obţine de la sediul 
Primăriei Valea Stanciului, judeţul 
Dolj.

l Primăria Valea Stanciului, Jud.
Dolj, anunţă organizarea unui 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuţie vacante Refe-
rent, clasa III, grad profesional 
debutant din cadrul Compartimen-
tului taxe şi impozite locale. Condi-
ţiile generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţii specifice: -studii medii 
liceale absolvite cu diploma de 
bacalaureat; -nu necesită vechime. 
Dosarul de inscriere pentru 
concursul de recrutare va cuprinde 
documentele prevăzute la art.49 din 
HG nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Data şi ora susţinerii 
concursului: 23.08.2017, ora 10.00, 
proba scrisă şi 28.08.2017, ora 10.00 
interviul, la sediul Primăriei Valea 
Stanciului, judeţul Dolj. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial. Informaţii supli-
mentare se vor obţine de la sediul 
Primăriei Valea Stanciului, judeţul 
Dolj.

l Primăria Valea Stanciului, Jud.
Dolj anunţă organizarea unui 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a postului 
vacant de execuție, de personal 
contractual, din cadrul Primăriei 
Valea Stanciului, judeţul Dolj, 
Pompier I la serviciul situaţii de 
urgenţă, cu respectarea prevederilor 
HG nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
generale de participare: cele specifi-
cate la art. 3 din Anexa nr.1 la HG 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru apro-
barea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiile 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. Condiții de participare 
specifice: -permis conducere cate-
goria C; -studii gimnaziale; -nu 
necesită vechime. Concursul va 
consta în selecţia dosarelor de 
înscriere, probă scrisă şi interviu. 
Dosarul va cuprinde în mod obliga-
toriu actele prevăzute la art.6 din 
Anexa nr.1 la HG nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea princi-
piile generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Data şi ora susţinerii 
concursului: 17.08.2017, ora 10.00 
proba scrisă şi 23.08.2017, ora 10.00 
interviul, la sediul Primăriei Valea 
Stanciului, judeţul Dolj. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial. Informaţii supli-
mentare se vor obţine de la sediul 
Primăriei Valea Stanciului, judeţul 
Dolj sau la telefon: 0721.530.451. 
Persoană de contact: doamna 
Chiriţă Georgeta.

l Primăria Valea Stanciului, Jud.
Dolj, anunţă organizarea unui 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a postului 
vacant de execuție, de personal 
contractual, din cadrul Primăriei 
Valea Stanciului, judeţul Dolj, Refe-
rent debutant la serviciul situatii de 
urgenţă, cu respectarea prevederilor 
HG nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
generale de participare: cele specifi-

cate la art.3 din Anexa nr.1 la HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru apro-
barea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiile 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. Condiții de participare 
specifice: -nu necesită vechime, 
-studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat. Concursul 
va consta în selecţia dosarelor de 
înscriere, probă scrisă şi interviu. 
Dosarul va cuprinde în mod obliga-
toriu actele prevăzute la art.6 din 
Anexa nr.1 la HG nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea princi-
piile generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Data şi ora susţinerii 
concursului: 16.08.2017, ora 10.00- 
proba scrisă şi 22.08.2017, ora 10.00 
interviul, la sediul Primăriei Valea 
Stanciului, judeţul Dolj. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunt in 
Monitorul Oficial. Informaţii supli-
mentare se vor obţine de la sediul 
Primăriei Valea Stanciului, judeţul 
Dolj sau la telefon 0721.530.451. 
Persoană de contact:doamna 
Chiriţă Georgeta.

l Primăria Valea Stanciului, Jud.
Dolj, anunţă organizarea unui 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuţie vacante de: 
Referent, clasa III, Grad Profesional 
principal din cadrul Serviciul Public 
de Evidenţă a Personalului Valea 
Stanciului, 2 posturi. Condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţii specifice: studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 5 ani. Dosarul 
de înscriere pentru concursul de 
recrutare va cuprinde documentele 
prevăzute la art.49 din HG 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Data şi ora susţinerii 
concursului: 30.08.2017, ora 10.00, 
proba scrisă şi 04.09.2017, ora 10.00 
interviul, la sediul Primăriei Valea 
Stanciului, judeţul Dolj. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial. Informaţii supli-
mentare se vor obţine de la sediul 
Primăriei Valea Stanciului, judeţul 
Dolj.

l Institutul Oncologic “Prof. Dr. 
Alexandru Trestioreanu” Bucureşti 

scoate la concurs în 
conformitate  HG 
286/2011 ,  1  post 
contractual vacant de 
contabil IA în cadrul 
Serviciului Financi-
ar-Contabilitate. 
C e r i n ţ e  p e n t r u 
ocuparea postului: 
diplomă de bacalau-
reat, 6 ani şi 6 luni 
vechime în speciali-
tate, concurs pentru 
ocuparea postului. 
Dosarele de concurs se 
d e p u n  l a  S e r v. 
RUNOS din cadrul 

Institutului până la data de 
28.07.2017, ora 15.00. Proba scrisă 
va avea loc în data de 07.08.2017, 
ora 9.00, iar proba interviu va avea 
loc în data de 09.08.2017, ora 9.00, 
la sediul Institutului din Șos.
Fundeni, nr.252, sect.2, Bucureşti. 
Mai multe informații pot fi obținute 
la avizierul institutului şi pe site-ul 
www.iob.ro.

l Spitalul Militar de Urgenţă ,,Dr.
Ion Jianu” Piteşti organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante de personal 
civil contractual: 1 post de asistent 
medical debutant cu PL în compar-
timentul cardiologie din secția 
medicină internă şi 1 post de asis-
tent medical debutant cu PL în 
compartimentul neurologie din 
secția medicină internă (nu necesită 
vechime sa şi asistent medical.) 
Concursul se va desfăşura în peri-
oada 16.08.2017-28.08.2017, înce-
pând cu ora 10.00 la sediul SMU 
„Dr. Ion Jianu” Piteşti, după cum 
urmează: proba scrisă în data de 
16.08.2017, ora 10.00, proba practică 
în data de 22.08.2017, ora 10.00 şi 
proba de interviu în data de 
28.08.2017, ora 10.00. Perioada de 
depunere a dosarelor de scriere la 
concursuri este:  17.07.2017-
28.07.2017. Data limită de depunere 
a dosarelor de înscriere la concurs 
este: 28.07.2017, ora 15.00. Relații 
suplimentare pe site-ul www.smupi-
testi.ro la rubrica anunțuri şi la 
Biroul Resurse Umane din SMU 
„Dr.Ion Jianu” Pitesti, cu sediul în 
mun. Piteşti, str.Negru Vodă, nr.47, 
jud.Argeş, telefon: 0248.218.090, 
0248.218.172 interior 224, 266. 

l Spitalul Clinic Colentina organi-
zează concurs, în perioada 14.07-
11.08.2017, în baza HG nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare, pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor 
posturi contractuale vacante: 2 
posturi de asistent medical genera-
list (PL) şi 1 post infirmieră -Secţia 
Neurochirurgie, 1 post de auditor I 
şi un post de auditor II -Comparti-
mentul Audit, 1 post de economist II 
-Serviciul Achiziţii şi Aprovizionare, 
1 post de Șef Birou Achiziţii, 1 post 
de Șef Serviciu Achiziţii şi Aprovizi-
onare, 1 post de Șef Serviciu 
RUNOS, 1 post de Șef Birou 
Resurse Umane. Ultima zi de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
31.07.2017. Conţinutul dosarului 
şi tematica concursurilor, precum şi 
condiţiile specifice vor fi afişate la 
avizierul spitalului, precum şi pe 
site. Informaţii suplimentare la 
telefon: 021.319.17.80.

l Direcţia Generală de Impozite şi 
Taxe Locale Sector 6 anunţă organi-
zarea concursului pentru ocuparea 
funcţiei  publice de execuţie 
vacantă, respectiv: •1 post inspector, 
clasa I, grad profesional principal în 
cadrul Biroului Prelucrarea Auto-
mată a Datelor; Condiții generale: 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional principal –Biroul 
Prelucrarea Automată a Datelor: 
-Studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice de execuție, inspector-grad 
profesional principal –minim 5 ani. 
Dosarele de înscriere în vederea 
susţinerii concursului se pot depune 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului, la sediul 

D.G.I.T.L. Sector 6. Concursul va 
avea loc în data de 16.08.2017 ora 
10.00 –proba scrisă, la sediul 
D.G.I.T.L. Sector 6 din Str. Drumul 
Taberei, nr.18. Bibliografia, cerinţele 
pentru ocuparea postului şi actele 
necesare pentru dosarul de înscriere 
sunt afişate la sediul D.G.I.T.L. 
Sector 6, iar relaţii suplimentare se 
pot obţine de la Biroul Resurse 
Umane –tel. 0374.817.720.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, Institutul de 
Stat pentru Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea, pe peri-
oadă nedeterminată, a următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacante: 
-1 post vacant de consilier, gradul 
profesional superior -Compartiment 
achiziţii publice. Condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului: Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor economice sau 
juridice; Vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani; Curs de 
pregătire/ perfecţionare/ formare 
specializată în domeniul “achiziţii 
publice”, dovedit cu certificat de 
absolvire.; -1 post vacant de consi-
lier, gradul profesional superior 
-Serviciul juridic, administrativ şi 
patrimoniu- Compartiment patri-
moniu. Condiţiile specifice prevă-
zute în fişa postului: Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesară exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani. -1 post vacant de 
consilier, gradul profesional superior 
-Centrul pentru Testarea Soiurilor 
Portăreşti, Judeţul Dolj. Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului: 
Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul agronomie; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesară exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani. Concursul va avea 
loc la sediul I.S.T.I.S. din Bd. 
Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti, 
în data de 16 august 2017, ora 10.00- 
proba scrisă.  Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului. Infor-
maţii suplimentare la nr. de tel. 
0213184380. Bibliografia, condiţiile 

specifice de participare, precum şi 
actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe site-ul 
I.S.T.I.S. şi afişate la sediul institu-
ţiei.

l Spitalul Clinic de Urgenţă de 
Chirurgie Plastică Reparatorie şi 
Arsuri cu sediul în Bucureşti Calea 
Griviţei nr. 218, sector 1, telefon– 
021/2240947, fax 021/2240930 Cod 
Fiscal 4967072, reprezentată prin ec. 
Pîrvu Ionela Liliana  având funcţia 
de Manager Interimar organizează 
în data de 28.07.2017 ora 9, concurs 
pentru ocuparea următoarelor  
posturi contractuale, temporar 
vacante, cu normă întreagă, pe  peri-
oadă determinată de 6 luni,  în 
conformitate cu H.G.R nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului 
cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant, modifi-
cată  şi completată prin H.G.R. nr.  
1027/ 2014, H.G.R. 427/2015,  HG 
269/2016  şi Ordinului M.S. nr. 
1470/2011 pentru aprobarea criteri-
ilor privind angajarea şi promovarea 
în funcţii, grade şi trepte profesio-
nale in unităţile sanitare publice din 
sectorul sanitar. Denumirea postu-
rilor: -1 post de asistent medical 
principal (PL) generalist  în cadrul 
Compartimentului A.T.I.; -1 post 
brancardier în cadrul  Comparti-
mentului ATI; -1 post de muncitor 
necalificat pentru curăţenie în 
curtea spitalului  şi a platformei de  
gunoi–Echipa de Muncitori  Inţreţi-
nere clădiri, insţalaţii de apă, 
lumină, încălzire şi deservire posturi 
fixe. Condiţii generale: -să fie ceţă-
ţean romăn sau ceţăţeanul unui stat 
aparţinând U.E.; -cunoaşte limba 
română scris şi vorbit; -are vărsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale. Dosarul de înscriere la 
concurs va cuprinde următoarele 
documente, în original şi copie: 
-cerere tip de înscriere la concurs 
adresată conducătorului unitătii; 
-documente  care sa ateste nivelul 
studiilor, diplomă şcoală generălă, 
diploma bacalaureat, diplomă absol-
vire şcoală sanitara postliceală, şi ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor cursuri/ specializări, adeverinţă 
grad principal;  -copia carnetului de 
muncă şi/sau o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă după data 
de 01.01.2011, în meserie sau în 
specialitatea studiilor; -cazierul 
judiciar;  -certificat de membru 
O.A.M.G.M.A.M.R şi aviz anual, în 
termen; -asigurare de malpraxis; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 

ANUNȚURI
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eliberată de medicul de familie; 
-curriculum vitae. Dată limită pănă 
la care se  pot depune actele pentru 
dosarul de concurs, este 20.07.2017 
orele 12.00 reprezentand 5 zile 
lucrătoare de la afişarea anunţului 
la sediul spitalului. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul instituţiei 
sau la telefon 021/2240947 int. 124, 
persoana de contact: biroul RUNOS 
-Marcu Maria. Informaţii privind 
desfăşurarea concursului sunt 
afişate pe pagina de internet a spita-
lului: www.arsuri.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă de 
Chirurgie Plastică Reparatorie şi 
Arsuri cu sediul în Bucureşti Calea 
Griviţei nr. 218, secţor 1, ţelefon 
–021/2240947, fax 021/2240930 Cod 
Fiscal 4967072, reprezenţaţă prin ec. 
Pîrvu Ionela Liliana avand funcţia 
de Manager Interimar organizează 
in data de 04.08.2017 ora 9, concurs   
pentru a  ocuparea  următoarelor 
posturi contractuale pe perioadă 
nedeterminată, cu normă întreagă, 
în  conformi ta te  cu  H .G.R 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant, modificată  şi completată 
prin H.G.R nr. 1027/2014, H.G.R.  
427/2015,  HG 269/2016  şi Ordi-
nului M.S. nr. 1470/2011 pentru 
aprobarea criteriilor privind anga-
jarea şi promovarea în funcţii, grade 
şi trepte profesionale în unităţile 
sanitare publice din sectorul sanitar. 
Denumirea posturilor: -1 post de 
asistent medical (PL) radiologie în 
cadrul Laboratorului Radiologie şi 
Imagistică Medicală; -1 post asistent 
medical principal (PL) igienă în 
cadrul Compartimentului de preve-
nire a infecţiilor asociaţe asistenţei 
medicale; -1 post şef birou  în cadrul 
Biroului Managementul calităţii 
serviciilor medicale (economist, 
jurist, inginer); -2 posturi infirmieră 
–Compartiment A.T.I. Conditii 
generale: -să fie cetăţean român sau 
cetăţeanul unui stat aparţinând 
U.E.; -cunoaşte limba română scris 
şi vorbit; -are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale. 
Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele documente, în 
original şi copie : -cerere tip de 
înscriere la concurs adresată condu-
catorului unităţii; -documente  care 
să ateste nivelul studiilor, diploma 
şcoală generală, diplomă bacalau-
reat, diplomă absolvire şcoală sani-
tară postliceală, şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor cursuri/ 

specializări, -copia carnetului de 
muncă şi/sau o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă după data 
de 01.01.2011, în meserie sau în 
specialitatea studiilor; -cazierul 
judiciar; -certificat de membru 
O.A.M.G.M.A.M.R şsi aviz anual, în 
termen; -asigurare de malpraxis;  
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de medicul de familie; 
-curriculum viae. Condiţii specifice: 
Pentru funcţia de asistent medical 
PL-  radiologie: -minim 6 luni 
vechime în specialitate; Pentru 
funcţia de asistent medical principal 
(PL) igienă: -adeverinţă grad prin-
cipal; -minim 5 ani vechime în 
specialitate; Penţru funcţia de infir-
mieră  -adeverinţă absolvire curs 
calificare ca infirmieră; Pentru 
funcţia de şef birou Biroul Manage-
mentul calitaţii serviciilor medicale: 
-cursuri în domeniul managemen-
tului serviciilor medicale; -minim 5 
ani vechime în specialitatea 
diplomei. Data limită până la care 
candidaţii pot depune actele pentru 
dosarul de concurs, este 27.07.2017 
orele 12,00, reprezentând 10 zile 
lucratoare de la afişarea anunţului 
la sediul spitalului. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul instiţuţiei 
sau la telefon 021/2240947 int. 124, 
persoana de contact: biroul RUNOS 
-Marcu Maria. Informaţii privind 
desfăşurarea concursului sunt 
afişate pe pagina de internet a spita-
lului: www.arsuri.ro.

l Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie,  cu sediul în B-dul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
Bucureşti, scoate la concurs în data 
de 21.08.2017, ora 10:00, la sediul 
Autorităţii, postul vacant de consi-
lier superior. Condiţiile generale 
pentru ocuparea acestui post sunt 
cele prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, iar cele specifice sunt următoa-
rele: Condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiilor publice vacante 
de consilier, gradul profesional supe-
rior: -a) condiţiile de studii:  studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul fundamental de ierarhi-
zare- ştiințe sociale, ramura: ştiințe 
economice. b) cursuri perfecționare/ 
specializare privind achiziții publice, 
resurse umane, implementarea şi 

gestionarea proiectelor aferente 
FEN accesate, implementarea şi 
gestionarea programelor de interes 
național; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice:   minimum 9 ani. Dosarul 
de concurs va conţine următoarele 
documente: a) formularul de 
înscriere prevăzut în anexa nr.3 din 
H.G. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare;  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 necesare 
ocupării funcţiei publice; e) cazierul 
judiciar; f) adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; g) declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţa care să 
ateste că nu a desfăşurat activităţi 
de poliţie politică. Copiile de pe 
actele mai sus menţionate se 
prezintă în copii legalizate sau înso-
ţite de documentele originale, care 
se certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul comi-
siei de concurs. Bibliografia se ridică 
de la sediul Autorităţii în momentul 
depunerii dosarului de concurs. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului.  Informaţii 
suplimentare se obţin la telefon: 
021/310.07.89.

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 
31.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant: Inspector, grad 
profesional principal– Comparti-
ment Juridic şi relaţii cu publicul – 
AJOFM Vâlcea; 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 funcţiei publice: 

5 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, navigare 
internet; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Data de desfăşurare a concursului: 
31.08.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
8 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Vâlcea.

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 
31.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant: Consilier, grad 
profesional superior – Comparti-
ment Control, îndeplinirea măsu-
rilor asiguratorii şi executare silită a 
debitorilor – AJOFM Vâlcea;  
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 echi-
valentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 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: 31.08.2017 – ora 10:00 
– proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Vâlcea.

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, 
cu sediul în Tulcea, Str. Grigore 
Antipa, nr. 10, scoate la concurs, în 
data de 28.08.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post temporar vacant:  Consilier, 
grad profesional asistent– Compar-
timent Înregistrare şi stabilire drep-
turi şomeri; 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 funcţiei publice: 
1 an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare  a  concursu lu i : 
28.08.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
8 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Tulcea.

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Satu 
Mare, cu sediul în Satu Mare, Str. 
Ghica Ion, nr. 36, scoate la concurs, 
în data de 31.08.2017, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post temporar vacant: 
Inspector, grad profesional supe-
rior– Compartiment Înregistrare şi 
stabilire drepturi şomeri; 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 în ramura de 
ştiinţă: ştiinţe economice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 

9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare  a  concursu lu i : 
31.08.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
8 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Satu Mare.

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, 
cu sediul în Braşov, Str. Lungă, nr. 
1A, scoate la concurs, în data de 
31.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant: Consilier, grad 
profesional superior– Comparti-
ment Relaţii cu angajatorii şi 
economie socială; 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 funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare  a  concursu lu i : 
31.08.2017 – 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 AJOFM Braşov.

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, 
cu sediul în Braşov, Str. Lungă, nr. 
1A, scoate la concurs, în data de 
31.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant: Consilier, grad 
profesional superior– Comparti-
ment Relaţii cu angajatorii şi 
economie socială; 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 funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare  a  concursu lu i : 
31.08.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
8 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Braşov.

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţe i  de  Muncă 
Constanţa, cu sediul în Constanţa, 
Str. Lacului, nr. 14, scoate la concurs, 
în data de 31.08.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post temporar vacant:  
Inspector, grad profesional asistent– 
Compartiment Monitorizare 
Proiecte Finanţate din FSE, Infor-
matică şi Managementul Bazelor de 
Date; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei  publice de execuţie 
temporar 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: 
1 an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet; 

Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare  a  concursu lu i : 
31.08.2017 – 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 AJOFM Constanţa

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bistri-
ţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, Str. 
Gării, nr. 2-4 scoate la concurs în 
data de 11.09.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-
onal  superior – Serviciul Adminis-
trare  Buget ,  Compart iment 
Execuţie bugetară, financiar, conta-
bilitate şi administrare fond garan-
tare a creanţelor salariale; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – 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: 
9 ani; Cunoştinţe de operare World, 
Excell, Power Point, Internet; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare  a  concursu lu i : 
11.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Bistri-
ţa-Năsăud.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Buzău, 
cu sediul în Buzău, Str. Ion Băleşu, 
bl. 3A parter scoate la concurs în 
data de 11.09.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Inspector, grad profesi-
onal debutant –Compartiment 
Control, îndeplinrea măsurilor 
asiguratorii şi executare silită a debi-
telor; Condiţii specifice de partici-
pare 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; 
Cunoştinţe de operare World, 
Excell, Power Point, Internet; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare  a  concursu lu i : 
11.09.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Buzău.

l Agenţia Naţionala de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliara organizează 
concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante de execuție cum ar 
fi: registrator de carte funciară, 
referent, în cadrul ANCPI, pe peri-
oadă nedeterminată. Concursul este 
organizat de ANCPI în perioada 07 
– 11.08.2017. Data limita de depu-
nerea a dosarelor este de 28.07.2017, 
la ANCPI. Pentru date suplimen-
tare consultați site-ul ANCPI:  www.
ancpi.ro.

l Ministerul Apelor şi Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei nr.46-48, 
Bucureşti, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcții publice de execuție 
vacante din cadrul Direcției Afaceri 
Europene şi Relații Internaționale: 
1. consilier clasa I, grad profesional 
superior . 2. consilier clasa I, grad 
profesional principal – 2 posturi. 3. 
consilier clasa I, grad profesional 

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

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

Orășenesc Pucioasa. Număr de operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de executare nr. 

2283/2016. Nr. 17317/11.07.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna iulie, 

ziua 27. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificariel și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27, luna Iulie, ora 

12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație, următoa-    

rele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. MOBITAL S.R.L., CUI - 18012040, prima licitație: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 

este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; 

Fierăstrău cu bandă (gater), nu sunt, 6.990 lei, 19%; Motofierăstrău universal MS 271, nu sunt, 1.500 

lei, 19%; Motocoasă Stihl, nu sunt, 3.086 lei, 19%; Laptop Dell, nu sunt, 1.200 lei, 19%; Monitor LG 

19”, nu sunt, 644 lei, 19%; Tabletă Smart 7, nu sunt, 372 lei, 19%; Multifuncțională Jet HP 4615, nu 

sunt, 78 lei, 19%; Telefon Samasung, nu sunt, 395 lei, 19%; Telefon Samsung, nu sunt, 474 lei, 19%. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 

să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 

oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reperezentand 10% din prețul de pornire al 

licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru perosanele juridice 

române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). 

pentru perosanele 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 cumpărător, după caz: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru din orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 

sau la numărul de telefon 0245.760.698. Data afișării: 14.07.2017.
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debutant – 2 posturi. Concursul se 
organizează la sediul Ministerului 
Apelor și Pădurilor, în data de 
13.09.2017 ora 10:00-proba elimina-
torie de limba străină, ora 12:00-
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cată și completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condițiile de participare 
la concurs și bibliografia se afișează 
la sediu și pe site-ul Ministerului 
Apelor și Pădurilor. Relații supli-
mentare se pot obține de la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor și la 
telefon 021/316 01 15.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei nr.46-48, 
București, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcții publice de execuție 
vacante din cadrul Direcției Gene-
rale Investiții, Achiziții și Logistică: 
1. consilier clasa I, grad profesional 
principal – 2 posturi; Concursul se 
organizează la sediul Ministerului 
Apelor și Pădurilor, în data de 
15.09.2017 ora 10:00, proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Ministerului Apelor și 
Pădurilor. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
la art.49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată și completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediu și pe site-ul Minis-
terului Apelor și Pădurilor. Relații 
suplimentare se pot obține de la 
sediul Ministerului Apelor și Pădu-
rilor și la telefon 021/316 01 15.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei nr.46-48, 
București, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea a 2 (două) 
funcții publice de execuție vacante 
de consilier clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Direcției Mana-
gementul Resurselor de Apă. 
Concursul se organizează la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor, în 
data de 17.08.2017 ora 10:00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cată și  completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediu și pe site-ul Minis-
terului Apelor și Pădurilor. Relații 
suplimentare se pot obține de la 
sediul Ministerului Apelor și Pădu-
rilor și la telefon 021/316 01 15.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei nr.46-48, 
București, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacante de consi-
lier clasa I, grad profesional supe-
r i o r  d i n  c a d r u l  D i r e c ț i e i 
Managementul Resurselor de Apă, 
Compartiment Ape Internaționale. 
Concursul se organizează la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor, în 
data de 06.09.2017 ora 10:00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării anun-

țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cată și  completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediu și pe site-ul Minis-
terului Apelor și Pădurilor. Relații 
suplimentare se pot obține de la 
sediul Ministerului Apelor și Pădu-
rilor și la telefon 021/316 01 15.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei nr.46-48, 
București, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcții publice de execuție 
vacante din cadrul Direcției Mana-
gementul Resurselor Cinegetice: 1. 
consilier clasa I, grad profesional 
superior – 2 posturi; 2. consilier 
clasa I, grad profesional principal – 
2 posturi; 3. consilier clasa I, grad 
profesional asistent; 4. consilier 
clasa I, grad profesional debutant. 
Concursul se organizează la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor, în 
data de 22.08.2017 ora 10:00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr.611/2008, modificată 
și completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează la sediu și 
pe site-ul Ministerului Apelor și 
Pădurilor. Relații suplimentare se 
pot obține de la sediul Ministerului 
Apelor și Pădurilor și la telefon 
021/316 01 15.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei nr.46-48, 
București, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcții publice de execuție 
vacante din cadrul Direcției Mana-
gementul Resurselor Cinegetice: 1. 
consilier clasa I, grad profesional 
superior – 2 posturi; 2. consilier 
clasa I, grad profesional principal – 
2 posturi; 3. consilier clasa I, grad 
profesional asistent; 4. consilier 
clasa I, grad profesional debutant. 
Concursul se organizează la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor, în 
data de 05.09.2017 ora 10:00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cată și completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condițiile de participare 
la concurs și bibliografia se afișează 
la sediu și pe site-ul Ministerului 
Apelor și Pădurilor. Relații supli-
mentare se pot obține de la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor și la 
telefon 021/316 01 15.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei nr.46-48, 
București, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacante de consi-
lier clasa I, grad profesional prin-
cipal din cadrul Direcției Păduri și 
Dezvoltare Forestieră. Concursul se 
organizează la sediul Ministerului 
Apelor și Pădurilor, în data de 
29.08.2017 ora 10:00, proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la 

data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Ministerului Apelor și 
Pădurilor. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
la art.49 din H.G. nr.611/2008, 
modificată și completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediu și pe site-ul Minis-
terului Apelor și Pădurilor. Relații 
suplimentare se pot obține de la 
sediul Ministerului Apelor și Pădu-
rilor și la telefon 021/316 01 15.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei nr.46-48, 
București, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacante de consi-
lier clasa I, grad profesional supe-
rior din cadrul Inspectiei de Stat a 
Apelor. Concursul se organizează la 
sediul Ministerului Apelor și Pădu-
rilor, în data de 18.09.2017 ora 10:00, 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cată și completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condițiile de participare 
la concurs și bibliografia se afișează 
la sediu și pe site-ul Ministerului 
Apelor și Pădurilor. Relații supli-
mentare se pot obține de la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor și la 
telefon 021/316 01 15.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei nr.46-48, 
București, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacante de consi-
lier clasa I, grad profesional supe-
rior din cadrul Compartimentului 
IT. Concursul se organizează la 
sediul Ministerului Apelor și Pădu-
rilor, în data de 19.09.2017 ora 10:00, 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cată și completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condițiile de participare 
la concurs și bibliografia se afișează 
la sediu și pe site-ul Ministerului 
Apelor și Pădurilor. Relații supli-
mentare se pot obține de la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor și la 
telefon 021/316 01 15.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei nr.46-48, 
București, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea a 3 (trei) 
funcții publice de execuție vacante 
de consilier clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Serviciului 
Control  Si lvic și  Cinegetic. 
Concursul se organizează la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor, în 
data de 31.08.2017 ora 10:00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Apelor și Pădurilor. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cată și  completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediu și pe site-ul Minis-

terului Apelor și Pădurilor. Relații 
suplimentare se pot obține de la 
sediul Ministerului Apelor și Pădu-
rilor și la telefon 021/316 01 15.

l Autoritatea pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină și 
de Creștere a Precipitațiilor anunţă 
organizarea concursului de recru-
tare în vederea ocupării funcţiei 
publice de execuţie de consilier clasa 
I, grad profesional superior vacantă 
la U.C.C.G. Oltenia (Craiova) 
-Centrul Zonal de Coordonare 
Muntenia. Condiţii de desfășurare a 
concursului: -depunerea dosarelor 
de înscriere: la sediul instituției, în 
termen de 20 zile calendaristice de la 
publicarea acestui anunţ; -selecţia 
dosarelor: în maximum 5 zile lucră-
toare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor; -proba 
scrisă: 17 august 2017, ora 10.30, la 
sediul instituției din București; 
-proba interviu: în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise, la sediul instituției. 
Condiţiile de participare și biblio-
grafia sunt afișate la avizierul de la 
sediul A.A.S.N.A.C.P. din București, 
b-dul Carol nr. 12, etaj 2, sector 3 și 
pe site-urile: http://posturi.gov.ro/; 
http://www.asnacp.eu/. Informaţii se 
pot obţine și prin telefon la numărul 
0213005606.

l Ministerul Apelor și Pădurilor cu 
sediul în București, Calea Plevnei 
nr.46-48, sector 1, scoate la concurs, 
în data de 14.08.2017 la sediul 
ministerului următorul post 
contractual de execuţie vacant 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare: Consilier IA, Direcția Gene-
rală Investiții, Achiziții și Logistică 
– Serviciul Logistică și PSI. Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei de execuţie  
vacantă: absolvent al unei instituții 
de învățământ superior de lungă 
durată; vechime de minimum 5 ani 
in specialitatea studiilor absolvite; 
bune cunoștinţe de operare pe calcu-
lator (minim nivel mediu) : Word, 
Excel, Power Point; abilităţi, calităţi 
și aptitudini necesare: rezistenţă la 
stres, spirit de observaţie. Programul 

concursului:  14.08.2017 – ora 10:00 
– proba scrisă, care se va desfașura 
la sediul Ministerului Apelor și 
Pădurilor; Data si ora interviului se 
afisează odată cu rezultatul la proba 
scrisă. Termenul limită de depunere 
a dosarelor de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului privind concursul in 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
respectiv 28.07.2017, până la orele 
14.30, la sediul Ministerului Apelor 
și Pădurilor, Direcția de Comunicare 
și Resurse Umane, tel. 021 3174070. 

l Spitalul Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
cu sediul în București, str.Calea 
Giulești nr.5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
de: Asistent medical generalist cu 
studii PL, 1 post-Secţia Neonato-
logie, vacant (contractual); conform 
HG nr. 286/2011, HG nr. 1027/2014 
și Dispoziţia Primarului General al 
Munic ip iu lu i  Bucureș t i  nr. 
1709/2014. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
07.08.2017, ora 09.00; -Proba prac-
tică în data de 10.08.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu în  data  de 
14.08.2017, ora 09.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţii generale: - cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în 
România; - cunoaște limba română, 
scris și vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; - 
capacitate deplină de exerciţiu;  
- stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; - 
îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
posturilor scoase la concurs; - 
(candidatul/candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii specifice: -Nivel de 
studii – liceu (diplomă bacalaureat); 
- diplomă de absolvire a liceului 
sanitar sau diplomă de școală sani-
tară postliceală  sau echivalentă; 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 28.07.2017, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
București, str.Calea Giulești nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
București, persoană de contact: 
Ec.Manolache Elena, telefon: 021 / 
303.50.50. Manager, Dr. Ovidiu-
Marcel Moisa.

l Spitalul Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
cu sediul în București, str.Calea 
Giulești nr. 5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
de: Asistent medical generalist cu 
studii PL, 1 post-Secţia Neonato-
logie, temporar vacant (contractual); 
conform HG nr. 286/2011, HG nr. 
1027/ 2014 și Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului București 
nr. 1709/2014. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 31.07.2017, ora 09.00; 
-Proba pract ică în data de 
03.08.2017, ora 09.00;  -Proba 
interviu în data de 08.08.2017, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în 
România; - cunoaște limba română, 
scris și vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; - 
capacitate deplină de exerciţiu;  
- stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 

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

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

Orășenesc Găești. Număr de operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de executare nr. 

289. Nr. 12766 din 05 .07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri 

imobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 05. 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 02, luna august, ora 10.00, anul 2017, în localitatea Găești, str. Cuza Vodă, nr. 

Bl. 30, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane 

IOSIF ALEXANDRA DANIELA: a. Teren arabil extravilan, în suprafață de 14.998 mp, situat în localitatea 

Gura Foii, str. ..., Tarla 31, parcela 552/31, jud. Dâmbovița, preț de evaluare 52483 lei, prețul de 

pornire al licitației a III - a este de 26242 lei, preț diminuat cu 50% din prețul de evaluare potrivit art. 

250, alineat 11, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; 

Serviciul Fiscal Orășenesc Găești, Proces verbal sechestru nr. 17382/19.10.2016. În conformitate cu 

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

ulterioare, operațiunea este scutită de TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

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

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

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; Plata taxei se va efectua în contul     

IBAN RO 85TREZ2715067XXX004381, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publică     

Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița, S.F.O. Găești, deschis la Trezoreria Târgoviște, CUI 15913418. 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 perso-   

anele 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). dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale restante. 

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. Alte informații de 

interes pentru cumpărător: .... Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în confor-

mitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.713.445. Data afișării: 

14.07.2017.
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sau de unităţile sanitare abilitate; - 
îndeplineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
posturilor scoase la concurs; - 
(candidatul/candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură 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 incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea.  
Condiţii specifice: -Nivel de studii – 
liceu (diplomă bacalaureat); - 
diplomă de absolvire a liceului 
sanitar sau diplomă de şcoală sani-
tară postliceală  sau echivalentă; 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 21.07.2017, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
Bucureşti, str.Calea Giuleşti nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: 
Ec.Manolache Elena, telefon: 021 / 
303.50.50. MANAGER, Dr. Ovidiu-
Marcel Moisa.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
cu sediul în Bucureşti, str.Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
de: Muncitor, agent contractări achi-
ziţii, 1 post, vacant (contractual); 
conform HG nr. 286 / 2011, HG nr. 
1027 / 2014 şi Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului Bucureşti 
nr. 1709/2014. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 07.08.2017, ora 11.00; 
-Proba interviu în  data  de 
10.08.2017, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: condiţii generale: - cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în 
România; - cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; - 
capacitate deplină de exerciţiu;  
- stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; - 
îndeplineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
posturilor scoase la concurs; - 
(candidatul/ candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură 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 incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea.  
Condiţii Specifice: -Nivel de studii – 
liceu (diplomă bacalaureat); Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 28.07.2017, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
Bucureşti, str.Calea Giuleşti nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: 
Ec.Manolache Elena, telefon: 021 / 
303.50.50. Manager, Dr. Ovidiu-
Marcel Moisa

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
cu sediul în Bucureşti, str.Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
de :  Stat i s t ic ian  medical ,  1 
post-Compartiment de evaluare şi 
statistică medicală, temporar vacant 
(contractual); conform HG nr. 286 / 
2011, HG nr. 1027 / 2014 şi Dispo-
ziţia Primarului General al Munici-
piului Bucureşti nr. 1709/2014. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 31.07.2017, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 

03.08.2017, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: condiţii generale: - cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; - cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; - 
capacitate deplină de exerciţiu; 
 - stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; - 
îndeplineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
posturilor scoase la concurs; - 
(candidatul/candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură 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 incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea.  
Condiţii specifice: -Nivel de studii – 
liceu (diplomă bacalaureat); Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 21.07.2017, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: Ec. 
Manolache Elena, telefon: 021 / 
303.50.50. Manager, Dr. Ovidiu-
Marcel Moisa.

l Subscrisa, Oficiul Registrului 
Național al Informațiilor Secrete de 
Stat, cu sediul in: loc. Bucuresti, str. 
Mures, nr. 4, sector 1, CUI: 
15085226, organizează concurs 
pentru ocuparea a opt posturi 
contractuale aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificat şi completat de 

H.G. nr. 1027/2014. Denumirea 
posturilor: - consilier de securitate a 
informațiilor – 6 posturi vacante 
contractuale pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
nu se solicită. - referent de securitate 
a informațiilor - 2 posturi vacante 
contractuale pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
medii -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
nu se solicită. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă:- data de 07 august 2017, ora 
10.30, la sediul ORNISS. Proba 
practică:- nu este cazul. Proba de 
interviu:-nu este cazul. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este  de 10 zile de la afisare, respectiv 
pana la data de 28 iulie 2017, ora 
10.30, la sediul ORNISS. Date 
contact: Valentina Voinea, tel. 
021.207.51.24.

CITAȚII  
l Numita Miron Mirela Geanina îl 
caut pe numitul Corocăescu Cătălin 
Codruţ pentru procesul de moşte-
nire, după numitul Corocăescu 
Dumitru. Telefon: 0747.328.970.

l Se citează Marcu Rodica şi 
Ghenc iu  Necu la i  în  dosar 
15815/193/10 la Judecătoria Boto-
şani, pe 26 Iulie 2017.

l Se citează Peţenchea Mona, 
Peţenchea Ioana, Ishikawa Manuela 
Simona, Prisecaru Mariana Dorina, 
Plugaru Paul, Plugaru Petru, 
P l u g a r u  S i l v i a ,  î n  d o s a r 
10889/193/2008* al Judecătoriei 
Botoşani, la 09 August 2017.

DIVERSE  
l Municipiul Arad titular al PUZ 
Dezvoltare strand Neptun amplasat 
in Arad anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitatii de obti-
nere a avizului de mediu. Informa-
t i i l e  p r i v i n d  c o n t i n u t u l 
documentatiei tehnice a proiectului 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Arad. Str. Splaiul Muresului 
FN, zilnic (orele 08:00-16:00). Obser-
vatiile publicului se primesc la sediul 
APM Arad, Str. Splaiul Muresului 
FN in termen de 18 zile de la publi-
carea anuntului.

l Primaria Orasului Magurele, 
avand sediul in judetul Ilfov, oras 
Magurele, str.Calugareni, nr.2-4,  
titular ai P.U.Z. -statie de epurare, in 
localitatea Magurele, sat Varteju, 
T111, P427/2, anunta publicul inte-
resat interesat asupra Deciziei  
etapei de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special consti-
tuit din data de 12.07.2017, urmand 
ca prima versiune a planului sa fie 
supusa procedurii de adoptare de 
catre autoritatile competente, fara 
aviz de mediu. Observatii/ comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523)  
in termen de 10 zile calendaristice 
de la  publicarea  anuntului.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită admi-
nistrator judiciar conform hotarare 
nr. 651 din data de 06.07.2017, 
pronunţată de Tribunalul Prahova, 
Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
3941/105/2017, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolventei 
impotriva debitoarei Anlen Val 
Construct SRL, cu sediul in com.
Tinosu,sat Pisculesti, nr.48, jud. 
Prahova, J29/328/2012, CUI 
29859661. Termenul limită pentru 

depunerea cererilor de admitere a 
creantelor este 18.08.2017.Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor 
este 06.09.2017. Termenul pentru 
solutionarea contestatiilor si pentru 
afisarea tabelului definitiv al  crean-
ţelor este 29.09.2017.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței 
prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
împotriva debitoarei S.C. Premium 
Complete Business S.R.L. cu sediul 
în Bucureşti Sectorul 1, Str. Milcov, 
N r . 5 ,  C U I  2 2 8 5 9 6 4 8 , 
J40/22712/2007, prin Încheierea din 
data de 14.06.2017, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti, Secţia a-VII-a 
Civilă, în dosarul nr.20616/3/2017. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
țelor asupra averii debitorului 
-28.07.2017, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar 
de creanțe -17.08.2017, termenul de 
definitivare a tabelului creanțelor 
-11.09.2017. Termenul pentru conti-
nuarea procedurii a fost fixat la data 
de 25.10.2017. Pentru relații: 
021.318.74.25.

l Cimpoeru Livia Ana Maria, 
avand domiciliul in municipiul 
Bucuresti, sectorul 2, str.Irimicului, 
nr.2, bl.1, ap.79, titular al planului 
P.U.Z-  construire  birouri, servicii, 
comert, service auto cu hala ITP, 
utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T7, P22/3/5, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a Avizului de Oportuni-
tate pentru PUZ –birouri, servicii, 
comert, service auto cu hala ITP. 
Documentatia putand fi consultata 
pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. 
Observatii/ comentariile si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Consiliului Judetean 
Ilfov, cu sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, nr.18, 
sector 1 (tel. 021/212.56.93), de luni 
pana vineri, intre orele 9.00-14.00,  
incepand cu data de 12.07.2017.

l Dobrescu Constantin Marius, 
avand domiciliul in municipiul 
Bucuresti, sector 4, str.Serg. Florescu 
Nicolae, nr. 126A, titular al planului 
P.U.D- construire 3 locuinte P+1E, 
imprejmuire teren, put forat, fosa 
septica, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T13, P 34/1, lot 3,  anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului 
Favorabil pentru PUD –construire 3 
locuinte P+1E, imprejmuire teren, 
put forat, fosa septica. Documen-
tatia a fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. 
Observatii/ comentariile si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov, cu sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, nr.18, 
sector 1 (tel. 021/212.56.93), in 
termen de 15 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului, incepand cu 
data de 12.07.2017.

l Oraşul Târgu Frumos, cu sediul 
în Târgu Frumos, str.Cuza-Vodă, 
nr.67, cod fiscal: 4541068, telefon: 
0232.710.906, fax: 0232.710.330, 
e-mail: secretariat@primariat-
g f r u m o s . r o ,  î n  b a z a  L e g i i 
nr.350/2005, privind regimul finan-
țărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, face 
cunoscut faptul că va organiza a 
doua sesiune de selecție a proiectelor 
care vor beneficia de finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local 
al Oraşului Târgu Frumos pe anul 
2017. Suma pentru sesiunea a II-a 

este de 120.000Lei, rămasă nealo-
cată în cadrul primei sesiuni de 
selecție a proiectelor, prevăzută în 
Programul anual al finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul 
local al Oraşului Târgu Frumos pe 
anul 2017 pentru activitați nonprofit 
de interes general în baza Legii 
nr.350/02.12.2005. Organizarea celei 
de-a II-a sesiuni de selecție este 
datorată faptului că în prima 
sesiune de selecție a proiectelor 
derulată în perioada 21 iunie-03 
iulie 2017 au rămas nealocate sume 
pentru următoarele domenii de 
activitate, după cum urmează: 1.
Domeniul Sportiv de utilitate 
publică: 70.000 Lei; 2.Domeniul 
Social: 50.000Lei. Total: 120.000Lei. 
Atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă se va face pe bază 
de selecție de oferte de către comisii 
numite prin dispoziția primarului 
Oraşului Târgu Frumos.

l SC Smart management Invest 
SRL titular al proiectului – realizare 
statie distributie carburanti cu 
amenajarile aferente si elemente 
publicitare, anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare – Nu se supune evaluarii 
impactului de mediu, de catre 
Agentia pentru Protectia mediului 
Arad in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul menti-
onat mai sus, propus a fi realizat in 
Pecica, DN 7, km 563+170, jud. 
Arad. Proiectul deciziei de incadrare 
si motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului din Arad, 
Splaiul Mures, FN, de luni pana 
vineri, intre orele 09:00-16:30, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet: www.apmar.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 5 
zile de la data publicarii prezentului 
anunt, pana la data de 19.07.2017.

l SC Agro Biograins SRL anunta 
publicul intersat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Construire 
Unitate procesare si Stocare” 
propus a se realize in Sagu, FN jud. 
Arad. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru 
protectia mediului APM Arad, Str. 
Splaiul Muresului FN (telefon 0257 
280 331 intre orele 09:00-14:00. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului 
APM Arad, Str. Splaiul Muresului 
FN, intre orle 09:00-14:00. 

l Aceasta informare este efectuata 
de OMV Petrom SA / Expert Petro-
leum Solutions SRL  titular al 
proiectului, “conducta de amestec 
de la sonda 521 Ticleni la claviatura 
PC.20”, cu sediul in Bucuresti str. 
Coral i lor,  nr.  22,  Sector  1 , 
J40/8302/23.10.1997, CUI 1590082, 
ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa Jiu, 
aviz de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “conducta 
de amestec de la sonda 521 Ticleni 
la Claviatura PC.20”, propus a fi 
amplasat in extravilanul Orasului 
Ticleni, jud. Gorj. Aceasta investitie 
este noua. Ca rezultat al procesului 
de productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile  Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa 

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

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

Orășenesc Găești. Număr de operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de executare nr. 292. 

Nr. 12812 din 05.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 

2017, luna iulie, ziua 05. 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 03, luna 

august, ora 10.00, anul 2017, în localitatea Găești, str. Cuza Vodă, nr. Bl. 30, se vor vinde la licitație, 

următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane IOSIF MARIANA MADALINA: a. 

Teren arabil extravilan, în suprafață de 6.061 mp, situat în localitatea Gura Foii, str. Tarla 31, parcela 

552/28, jud. Dâmbovița, preț de evaluare 26.443 lei, prețul de pornire al licitației a III - a este de 13.222 

lei, preț diminuat cu 50% din prețul de evaluare potrivit art. 250, alineat 11, grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Serviciul Fiscal Orășenesc Găești, Proces verbal 

sechestru nr. 17379/19.10.2016; b. Teren arabil extravilan, în suprafață de 7.062 mp, situat în localitatea 

Gura Foii, str. Tarla 31, parcela 552/28, jud. Dâmbovița, preț de evaluare 30.168 lei, prețul de pornire al 

licitației a III - a este de 15.084 lei, preț diminuat cu 50% din prețul de evaluare, potrivit art. 250, alineat 

11, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Serviciul Fiscal 

Orășenesc Găești, Proces verbal sechestru nr. 17379/19.10.2016. În conformitate cu prevederile titlului 

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

este scutită de TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 

bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel 

termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi 

înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de 

pornire al licitației; Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO 85TREZ2715067XXX004381, beneficiar 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publică Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița, S.F.O. Găești, deschis la 

Trezoreria Târgoviște, CUI 15913418. 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). dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au 

obligații fiscale restante. 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. Alte 

informații de interes pentru cumpărător: .... Împotriva prezentului înscris se 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 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare, 

vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.713.445. Data afișării: 14.07.2017.
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solicitantului sau la SC Expert Serv 
SRL, cu sediul in str.  Mihai 
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 
0244-513233.
 

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
societăţii DESTINE HOLDING SA, 
cu sediul în Ploieşti, Str.Torcători, 
nr.4, etaj 2, apartament 3, Jud.
Prahova, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul  Prahova sub nr.
J 2 9 / 1 6 8 4 / 2 0 0 7 ,  a v â n d 
CUI:RO22046912, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.31/1990 
privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare şi ale Actului constitutiv al 
societăţii, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor în data 
de 16.08.2017, ora 10.00 şi Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor în data de 16.08.2017, ora 12.00, 
la sediul societăţii. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor socie-
tăţii va avea următoarea ordine de zi: 
1.Revocarea actualului Consiliu de 
Administraţie Destine Holding. 2.
Alegerea membrilor Consiliului de 
Administraţie Destine Holding. 3.
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor societăţii va avea urmă-
toarea ordine de zi: I.Votarea în 
cadrul Adunărilor Generale Extraor-
dinare a DESTINE HOLDING SA 
cu privire la: 1.Înfiinţarea unei socie-
tăţi cu răspundere limitată în care 
Destine Holding să fie acţionar 
alături de alte persoane fizice sau 
juridice în vederea achiziţionării 
cabanei Ciucaş situata în localitatea 
Cheia, judeţul Prahova, la un preţ de 
300.000 Euro. Capitalul social 
urmează a fi de 1.500.000 Ron. Cali-
tatea de acţionar va putea fi deţinută 
de persoane fizice sau juridice care 
aduc un aport minim la capitalul 
social al societăţii nou înfiinţate în 
sumă de 45.000 Ron, dar nu mai 
mult de 50% din total capital social. 
II.Aprobarea actului constitutiv 
actualizat. III.Stabilirea persoanei 
împuternicite să efectueze formalită-
ţile legale privind publicarea şi înre-
gistrarea hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor şi să semneze toate actele şi 
documentele necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
adoptate. În cazul în care la data 
menţionată mai sus, ca fiind data 
primei convocări, nu se întrunesc 
condiţtiile de validitate prevăzute de 
Legea 31/1990 legea societăţilor sau/
şi de Actul Constitutiv al societăţii, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor şi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor sunt  
convocate pentru data de 17.08.2017, 
ora 10.00,  respectiv ora 12.00, la 
aceeaşi adresă şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul societăţii şi la 
numărul de telefon: 0344.801.880.

l Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Comerciale FIABIL S.A. 
convoacă pentru data de 16 august 
2017 ora 13, respectiv 14, Adunarea 
Generală Extraordinară şi Ordinară 
a Acţionarilor. Adunarea Generală 
Extraordinară şi Ordinară vor avea 
loc în locaţia din Bucureşti, Calea 
Dorobanţilor nr. 124, sc. B, ap. 2, 
sector 1. Adunarea Generală Extra-
ordinară convocată la ora 13 va avea 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea dizolvării societăţii, publicării 
în Monitorul Oficial a intenţiei de 
dizolvare şi a demarării procedurilor 
de lichidare voluntară administra-
tivă a S.C. FIABIL S.A. Adunarea 
Generală Ordinară va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
numirii ca Lichidator a dnei Stoian 
Doina, cu sediul în Bucureşti, str. 
Zamfir Olaru nr. 10, bl. 86E, sc. 1, et. 

7, ap. 46, sector 5, C.I.F. 20836915, 
atestat nr. 1B0732 pentru un mandat 
cuprins între data acceptării desem-
nării şi data finalizării procedurilor 
de lichidare voluntară administra-
tivă şi a radierii societăţii de la Regis-
trul Comerţului; 2. Mandatarea 
Consiliului de Adminsitraţie pentru 
negocierea şi semnarea actelor de 
contractare a serviciilor Lichidato-
rului Autorizat desemnat şi stabilirea 
atribuţiunilor şi limitelor mandatului 
Administratorilor în vederea dizol-
vării, lichidării voluntare administra-
tive şi radierii societăţii; 3. Stabilirea 
indemnizaţiei Lichidatorului la 1000 
lei; 4. Diverse. Materialele ce 
urmează a fi prezentate Adunării 
Generale pot fi consultate în Calea 
Dorobantilor nr. 124, sc. B, ap. 2. 
Observaţiile sau propunerile acţiona-
rilor vor fi depuse în scris până pe 1 
august 2017 pentru a putea fi sinteti-
zate în vederea publicarii cu minim 
10 zile înaintea şedinţei şi a prezen-
tării lor în şedinţa A.G.A. Acţionarii 
îşi vor putea exercita dreptul de vot 
în cadrul A.G.A. direct sau prin 
reprezentanţi: A. Exercitarea directă 
a dreptului de vot; Acţionarii înregis-
traţi în baza de date se vor prezenta 
la lucrările A.G.A. pe baza prezen-
tării unui act de identitate; B. Exerci-
tarea dreptului  de vot  prin 
reprezentanţi. Acţionarii pot fi 
reprezentaţi în baza unei procuri 
speciale autentice sau sub semnatură 
legalizată, care va fi depusă la sediul 
societăţii sau va fi expediată astfel 
încât să ajungă la sediu până la data 
limită 14 august 2017. În cazul în 
care la prima convocare nu sunt 
îndeplinite condiţiile legale şi statu-
tare de cvorum, cea de a doua convo-
care se face pentru 17 august 2017 la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. În baza 
aprobărilor consemnate în procesul 
verbal, se vor elabora hotărâri 
distincte pentru O.R.C. şi Monitorul 
Oficial. Relaţii suplimentare la tel. 
0745085060, fax: 0212339069.

LICITAȚII  
l Primăria oraşului Cernavoda reia 
în data de 4 august 2017, ora 10:00, 
în sala de şedințe a Consiliului Local, 
licitația publică în vederea închirierii 
Spațiului nr. 1, situat în Piața Trust, 
str. 9 Mai, Cernavoda, în suprafață 
de 15,22 mp, cu destinația: prestări 
servicii. Caietul de sarcini poate fi 
ridicat de la Primăria oraşului 
Cernavoda, Serviciul Administrație 
Publică, Fond Locativ, Comunicare 
şi Arhivă, contra sumei de 20 lei, 
începând cu data de 20 iulie 2017. 
Ofertele pot fi depuse până pe data 
de 3 august 2017 ora 15:00, la 
Centrul de Informare Cetățeni, str. 
Dacia nr. 3, Cernavoda. Relații supli-
mentare la tel. 0241 487127, 
persoană de contact Niță Elena.

l Control Trading S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, conform hota-
rarii creditorilor nr. 1295/13.07.2017, 
vinde urmatoarele bunuri:  - stoc de 
marfa, compus din: cabina metalica; 
motor mech. t630 110/130vdc; celule 
medie tensiune; repartitor 160a 1p; 
tablou electric; set piese schimb jt; 
cutie de trecere la motor 95m; limit. 
de cursa; cutie alim 500a capat 
dreapta; centrala de masura pm 500; 
reanclansor pt. disj. rdb90; releu inter-
mediar 10a 230vac 11pini; cablu 
cuprucyeaby-f 3x50; releu interme-
diar, cu clapeta; busbar support sem/
ol400; cutie de joncţiune 95306sp "d; 
cablu semnal 26987fla 18x0.75; auxi-
liar temporizare contact;; întrerupător 
automat ns630n 3p sd; intreruptor 
automat c6qn 4p 63a c;, etc., la un 
pret diminuat cu 80 % fata de pretul 
de evaluare.  Lista completa a bunu-
rilor, poate fi consultata la sediul sau 
pe site-ul lichidatorului judiciar www.
andreiioan.ro.  Licitatia se va tine in 

data de 17.07.2017 ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitatia se va tine in data 
de 18.07.2017, 19.07.2017, 20.07.2017, 
24.07.2017, 25.07.2017, 26.07.2017, 
27.07.2017, 31.07.2017, 01.08.2017, 
02.08.2017, 03.08.2017, 07.08.2017, 
08.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017, 
14.08.2017, 15.08.2017, 16.08.2017, 
17.08.2017, 21.08.2017, 22.08.2017, 
23.08.2017, 24.08.2017, 28.08.2017, 
29.08.2017, 30.08.2017, 31.08.2017, 
04.09.2017, 05.09.2017, 06.09.2017, 
07.09.2017. - stoc de marfa, compus 
din: ampermetre, becuri halogen, 
cabluri aluminiu, aplice, banda izola-
toare, consola jgheab metalic, bride, 
bec vapori mercurhqi, lampa fluores-
centa, papuci electrici, detector 
miscare, tablou echipat, sigurante, 
tarod de mana, jgheab cabluri, corp 
iluminat stradal, caseta semnalizare, 
intrerupatoare, prize, bloc legaturi, set 
repere, surse alimentare, corpuri 
iluminat, prize, tranformatoare, 
cabluri cupru, cabina metalica, cara-
mida, tabla, teava, sarma sudura, 
repartitoare, doze rigips, conectori, 
intrerupatoare automate, celule 
medie tensiune, cetrala de masura, 
cleme de legatura, cutie metalica, 
motor mecanism, module protectie, 
tripolare, monopolare, variator de 
tensiune, variator rotativ, suport 
pentru doza, scurtcircuitor mobil, 
tuburi neon, la un pret diminuat cu 90 
% fata de pretul de evaluare.  Lista 
completa a bunurilor, poate fi consul-
tata la sediul sau pe site-ul lichidato-
rului judiciar www.andreiioan.ro. 
Licitatia se va tine in data de 
17.07.2017 ora 11:00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi adju-
decate, licitatia se va tine in data de 
18.07.2017, 19.07.2017, 20.07.2017, 
24.07.2017, 25.07.2017, 26.07.2017, 
27.07.2017, 31.07.2017, 01.08.2017, 
02.08.2017, 03.08.2017, 07.08.2017, 
08.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017. 
Dosarul de prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. Telefon/
fax: 0244597808; mobil: 0723357858; 
www.andreiioan.ro.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata legal prin 
asociat coordonator av. Liscan Aurel, 
in calitate de administrator judiciar al 
Integra SRL, desemnat prin inche-
ierea de sedinta nr. 59 din data de 
27.01.2015 pronuntata in Dosar nr. 
253/93/2015, aflat pe rolul Tribuna-
lului Ilfov – Sectia Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunului imobil 
aflat in proprietatea Integra SRL 
constand in teren intravilan  in supra-
fata de 5.000 mp identificat  cu  nr.ca-
dastral 541 situat in orasul Chitila, 
judetul Ilfov in valoarea de 400.000 
euro exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii aflate in 
reorganizare se va efectua in data de 
24.07.2017 ora 13,00 prin licitatie 
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 03.08.2017 
si 14.08.2017, la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare 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 documentele de inscriere 
la licitatie mentionate 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 judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de la 
sediul administratorului judiciar din 
Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, 
bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3. Costul 
caietului de sarcini este de 2000 lei 

exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81.

l SC Grup XL Company SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: Activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ- 
compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Activul nr.2: Proprietate 
imobiliara - teren situat in Zona 
Antibiotice, jud.Iasi cu front la E583, 
avand suprafata de 8.558 mp. Pretul 
de vanzare fiind in cuantum de 
6 8 2 . 6 1 9 , 4 0 l e i  ( r e s p e c t i v 
154.038EUR) (60% din valoarea de 
evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
19.07.2017 orele 11.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi, in data de 20 iulie 2017 
orele 12:00 şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 24.03.2017. Adju-
decarea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul lichi-
datorului. Adjudecatarul va fi ţinut 
la plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul 
de organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din pretul 
de incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,  
jud. Iaşi, până la data de 20.07.2017, 
orele 11.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 3 2 . 2 4 0 . 8 9 0 ; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Debi toru l  Soc ie ta tea  de 
Construcții Poduri ARPOM SA -în 
faliment, prin lichidator judiciar 
DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, 
scoate la vânzare: -Imobil (teren 
1.609mp şi construcții) situat în 
Timişul de Sus, județul Braşov. 
Prețul de pornire al licitației este de 
20.000EURO, exclusiv TVA. Prețul 
Caietului de sarcini este de 1.000 
lei+TVA. –Dreptul litigious asupra 
imobilului –teren situat în str. Aero-
portului FN, sector 1. Prețul de 
pornire  al  l ic i taț ie i  este  de 
118.280Euro exclusiv TVA. Prețul 
Caietului de sarcini este de 1.000 
lei+TVA. Prima şedință de licitație 
va avea loc în data de 26.07.2017, ora 
15:00. Dacă imobilele nu se adjudecă 
la această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor avea loc în data de: 
09.08.2017, 23.08.2017, 06.09.2017 si 
20.09.2017 ora 15:00, prețurile de 
pornire rămânând aceleaşi. Toate 
şedințele de licitație se vor desfăşura 
la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, 
et.5, sector 1. Participarea la  
licitație este condiționată de consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 

RO64BSEA0070000001758962 
deschis la Credit Agricole Bank, 
Sucursala Victoriei pe seama debi-
toarei ARPOM SA, până la data şi 
ora stabilită pentru desfăşurarea 
licitației, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației şi de 
achiziționarea până la aceeaşi dată şi 
oră a Caietului de sarcini. Prețul 
Caietului de sarcini poate fi achitat 
în contul lichidatorului judiciar nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți sau în numerar la sediul 
ales al acestuia din Bucureşti str. 
Buzeşti, nr.71, et.5, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon/
fax: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Debitorul SC Quality Serv Inter-
national SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații S.P.R.L., scoate la vânzare: 
Mijloace fixe şi obiecte de inventar 
aparținând SC Quality Serv Interna-
tional SRL -în faliment. Prețul de 
pornire al licitației este de 50% din 
valoarea de vânzare forțată stabilită 
în Raportul de Evaluare exclusiv 
TVA, pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obținute 
de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil. Participarea la 
licitație este condiționată de consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO38PIRB4217771983001000 
deschis la Piraeus Bank, pe seama 
debitoarei SC Quality Serv Internati-
onal SRL cel tarziu până la data 
şedinței de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al bunului 
pentru care se licitează şi de achiziți-
onarea până la aceeaşi dată a Caie-
tului de sarcini. Prețul Caietului de 
sarcini este de 50 lei exclusiv TVA şi 
se va achita în numerar la sediul ales 
al lichidatorului judiciar Dinu, Urse 
Și Asociații SPRL din Bucureşti, str. 
Buzeşti nr.71, et.5,  sector 1. Prima 
şedință de licitație pentru activele ce 
aparțin societății debitoare a fost 
fixată la data de 20.07.2017, ora 
14.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, şedințele de 
licitații se vor relua în datele de: 
27.07.2017, 03.08.2017, 10.08.2017, 
17.085.2017, 24.08.2017, 31.08.2017, 
07.09.2017, 14.09.2017 şi 21.09.2017 
ora 14.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
tel.: 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com. 

l UAT comuna Sacalaz, jud. Timis 
cu sediul in Sacalaz nr. 368, anunta 
scoaterea la licitatie publica cu stri-
gare, in vederea concesionarii, un 
spatiu in suprafata de 95 mp, situat 
in Sacalaz, pentru activitati farmace-
utice, umane. Licitatia va avea loc in 
data de 03.08.2017, ora 10,00 la 
sediul Primariei Sacalaz. Pretul de 
pornire la licitatie este de 1,50Euro/
mp/an, pasul este de 10% din pretul 
de pornire. Informatii suplimentare 
se pot obtine la nr. 0256 367 101 sau 
la sediul primariei.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului  de valorificare nr. 
2989/16.05.2017, aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 29.05.2017, bunurile imobile 
absolut indispensabile exploatării, 
aparţinând  debitoarei Moldomin 
SA, împreună cu transferul dreptu-
rilor dobândite şi obligaţiilor 
asumate prin Licenţa de concesiune 
pentru exploatarea minereului 
cuprifer nr. 2781/2001, pentru peri-
metrul Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare sunt 
cuprinse în Caietul de sarcini care 
poate fi achiziţionat la adresa: 
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, 

jud. Cluj, Romania, tel. 0040-364-
412631, fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
şura în data de 07 August 2017, de la 
ora 10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar.

PIERDERI  
l Subsemnatul Ioniţă Daniel, cu 
d o m i c i l i u l  î n  c o m u n a 
Aninoasa,  declară pierdut Certificat 
Atestare Profesională Transport 
Marfă. Se declară nul.

l Pierdut Contract Construire nr. 
924/1/1975, pe numele rata Alexandru 
si Rata Elena. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare inte-
grala, pe numele Ghimpu Lucica. 
Declar nula.

l Pierdut Contract vanzare cumpa-
rare cu nr. 346/24.12.1996, Ciobanu 
Elena. Declar nul.

l Pierdut Chitanta plata integrala 
Contract vanzare cu plata in rate nr. 
231/1996,  pe  numele  Pusca 
Horeanga Ruxandra Doina si Virgil. 
Declar nula.

l Polistudio & Parteners S.R.L. cu 
sediul în mun. Oradea, str. Ciheiului 
nr. 67, biroul nr. 3, jud. Bihor, cu 
J5/131/2014, C.U.I. 31218367, 
pierdut certificat de înregistrare, îl 
declar nul.

l Neaţă Ștefan –Florin P.F.A. cu 
sediu în com. Vidra, sat Cretesti, jud. 
Ilfov, str. Zbârcea nr. 3, C.U.I. 
24956159 din data de 15.01.2009, nr. 
de ordine în Registrul Comerţului 
F23/27/15.01.2009, declar pierdut 
cer t i f i ca tu l  cons ta ta tor  nr. 
42909/23.07.2009. Îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie -facultatea 
A.S.E., pe numele Tănase Marius –
Ștefan.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 1347916 eliberat la 
15.05.2008 de către O.N.R.C. pentru 
S.C. Gaudeamus Grup S.R.L., C.U.I. 
RO 17003079, sediu: str. Grigore 
Moisil nr. 4, bl. 6, sc. 2, etaj 6, ap. 70. 
sector 2. 

l Pierdut act de vânzare –cumpă-
rare exemplarul nr. 1 cu nr. 6729 din 
01 noiembrie 1975, l-am pierdut în 
data de 08.05 (mai) 2017 când am 
făcut o declaraţie la notariatul “Legi-
timus” din sector 1 Bucureşti, şi 
certificat de moştenitor primul exem-
plar nr. 1115 din 02.08.1993, emis de 
Notariatul de Stat Sector 1 pe 
numele Boloca Constanţa şi Boloca 
Mihaela Georgeta. 

l S.C. ECOPROD Parc Industrial 
S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. 
Democraţiei nr. 28 A, Construcţie 
C1, et. 2, ap. 13, judeţ Prahova, 
înmatriculată în Registrul Comer-
ţului cu număr J29/944/2013, CUI 
28980575, anunţă pierderea certifica-
tului de înregistrare în scopuri de 
TVA, seria B, nr. 758990. Îl declarăm 
nul.

l S.C. Automatic Controls S.R.L., 
cu sediul social in Bucuresti, Sector 
1, Bd.Banu Manta nr.26, bloc 19A, 
scara A, etaj 3, apt.11, Inregistrata la 
Registrul Comertului sub nr. 
J40/3300/1997, Cod unic de inregis-
trare RO9421909, declar pierdut 
Certificatul Constatator pentru sediu 
social din Bucuresti, Sector 1, Bd. 
Banu Manta nr. 26, bloc 19A, scara 
A, etaj 3, apt.11 si pentru punct de 
lucru din Sat Chiajna, Comuna 
Chiajna, Str. Sf. Nicolae nr.21 emis in 
temeiul art.17 indice 1 alin.1 lit.b din 
Legea nr.359/2004 de ORC de pe 
langa Tribunalul Bucuresti.

ANUNȚURI


