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OFERTE SERVICIU
Respect Security angajează agenţi de securi-
tate. 0758.077.231/ 021.312.74.16.

 
l Agenţie de turism on-line angajează 
agenţi de turism cu experienţă, cunoscă-
tori limba engleză, e-mail: emma_
hartt@yahoo.com.

 
l Angajam femei, barbati, (cupluri) pentru 
fabrica de ambalaje din materiale plastice din 
Italia. 0761367407.
 
l Firmă consacrată de amenajări angajează 
rigipsari, zugravi, necalificaţi. Acordăm 
contract muncă, salariu negociabil (telefonic), 
bonuri masă, cazare gratuită (Bucureşti). 
Telefon: 0766.251.547.
 
l Tehnikal Leader Disch Wasching- Senior 
Manager Level, Nurenberg GER, China 6 
luni. Studii superioare sau asemănătoare. 
Salariu 90.000Euro+ pachet servici+ 20% 
Bonus. Tel.0049.71.81.66.93.351, gabriel.
neumann107@gmail.com.
 
l Primăria Comunei Moțca, judeţul Iaşi, 
organizează concurs, conform Lg. nr.188/1999, 
pentru ocuparea unei funcții publice vacante 
de consilier juridic, grad profesional asistent, 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul juridic, minim un an 
vechime în specialitatea studiilor. Concursul 
va avea loc la sediul instituției în data de 
21.06.2017, ora 10.00, proba scrisă, şi în data 
de 26.06.2017, ora 10.00, proba interviu. 
Termenul-limită de depunere a dosarelor este 
08.06.2017, ora 16.00. Persoană de contact: 
Insp.Ungureanu Roxana, tel.0232.715.777. 
 
l Biblioteca Judeţeană „Alexandru D.
Xenopol”, cu sediul în localitatea Arad, str.
Gh.Popa de Teiuş, nr.2-4, judeţul Arad, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale vacante de: 
-bibliotecar, studii superioare, grad profesional 
I, 1 post, conform HG 286/23.03.2011; -analist, 
studii superioare, grad profesional I, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 15 
iunie 2017, ora 10.00; -proba practică în data 
de 21 iunie 2017, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 26 iunie 2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -studii 
(obligatoriu) pentru postul de bibliotecar: 
-studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentul în dome-
niul ştiinţelor umaniste; -competenţe digitale 
avansate; -cunoaşterea a cel puţin unei limbi 
străine de circulaţie internaţională; -cunoştinţe 
de operare pe calculator (Word, Excel); -studii 
(obligatoriu) pentru postul de analist: -studii 
superioare de specialitate; -cunoştințe de: 
administrare sisteme de operare Microsoft 
Windows, Linux/UNIX; administrare rețele de 

calculatoare; baze de date: MySQL, Post-
greSQL; HTML, CSS, PHP; administrare 
CMS (sisteme de gestionare a conținutului, în 
special Drupal); cunoştințe de folosire 
programe Office (procesare text, calcul tabelar, 
prezentare), DTP şi multimedia (aşezare în 
pagină, editor imagine raster şi vectorială, 
editor video, editor audio); -cunoştințe de: 
folosire periferice PC (foto-copiator, impri-
mantă, scaner, videoproiector, imprimantă 
etichete cod de bare, imprimantă carduri 
PVC, cititor cod de bare) şi dispozitive multi-
media (aparat foto, cameră video, sistem 
audio); depanare hardware; -obligatoriu limba 
engleză; -vechime (obligatoriu): -3 ani în speci-
alitatea studiilor, pentru postul de bibliotecar, 
gp.I; -3 ani în specialitatea studiilor, pentru 
postul de analist, gp.I. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
instituţiei din str.Gh.Popa de Teiuş, nr.2-4, et.I, 
cam.20, până cel târziu miercuri, 07.06.2017, 
ora 16.00. Relaţii suplimentare la sediul: Bibli-
otecii Judeţene „Alexandru D.Xenopol”, str.
Gh.Popa de Teiuş, nr.2-4, et.I, cam.20, 
persoană de contact: Cristina Teiuşanu, 
telefon: 0724.233.413, fax: 0257.256.510, 
e-mail: secretariat@bibliotecaarad.ro 
 
l Liceul Teoretic „Ion Ghica” Răcari, cu 
sediul în localitatea Răcari, Str.Ana Ipătescu, 
nr.81,  jud.Dâmbovița,  te lefon/fax: 
0245.658.479, e-mail: liceul_racari@yahoo.
com, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractual vacante de: 1)îngrijitor 
-1,75 posturi (Școala Gimnazială Răcari 
+Școala Gimnazială Colacu, 0,75 post; Liceul 
Teoretic „Ion Ghica”- Răcari- 1 post), peri-
oadă determinată (1 an), conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: a)proba scrisă; b)probă practică; c)
interviul. Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: 07 iunie 2017, ora 15.00 
-data-limită pentru depunerea dosarelor; 14 
iunie 2017, ora 09.00 -proba scrisă, la Liceul 
Teoretic Răcari; 14 iunie 2017, ora 12.00 
-proba practică, la Liceul Teoretic Răcari; 19 
iunie 2017, ora 09.00 -proba interviu, la Liceul 
Teoretic Răcari. Pentru a participa la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a)studii medii; generale; b)
vechime necesară ocupării postului: 1 an 
vechime în muncă. Persoană de contact: 
director adjunct, prof.Costache Verginia, 
telefon: 0740.003.852. 
 
l Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae”, cu sediul 
în localitatea Gheorgheni, str. Bulevardul 
Lacu-Roşu, nr. 3-5, judeţul Harghita, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante pe perioadă nedetermi-
nată de: bibliotecar şcolar, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011, modificat şi completat de HG 
nr. 1027/2014, în cadrul instituției. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 
20.06.2017, ora 12.00; -proba practică în data 
de 22.06.2017, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 23.06.2017, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-

nească următoarele condiţii: -cetățenie 
română şi domiciliu stabil în România; 
-cunoaşterea limbii române scris şi vorbit; 
-capacitate deplină de exercițiu şi stare de 
sănătate corespunzătoare; -nu are condamnări 
definitive; -studii superioare sau medii nivel 
liceal cu diplomă de bacalaureat; -vârstă 
minim 21 de ani; -nu se cere vechime în 
domeniu. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul Liceului 
Teoretic „Sfântu Nicolae”. Relaţii suplimen-
tare la sediul Liceului Teoretic „Sfântu 
Nicolae”, persoană de contact: Szabo Sandor, 
telefon: 0266.364.575.  
 
l Spitalul Clinic Nr.1 CF Witting, cu sediul în 
Bucureşti, Calea Plevnei, Nr.142-144, Sectorul 
6, scoate la concurs următoarele posturi: 1 post 
de infirmieră la Secția Medicină Internă I, 1 
post de îngrijitoare la Secţia Oftalmologie, 1 
post de muncitor necalificat Bloc alimentar. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicare, la sediul spitalului. Relaţii supli-
mentare la telefon: 021.312.94.25, interior: 203.
 
l Academia de Studii Economice din Bucu-
reşti organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale vacante, de 
execuţie, pe perioadă nedeterminată: Facul-
tatea  de Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune - Centrul teritorial Deva; Secretar: 
1post studii superioare. Direcția administra-
tivă – Centrul Teritorial Deva, Administrator: 
1post studii medii. Locul de desfăşurare a 
concursului (scris şi /practică): sala 1017, data: 
15.06.2017,ora 09.00. Data limită de depunere 
a dosarelor de concurs: 06.06.2017 ora 12.00. 
Interviul se va desfaşura în data de 20.06.2017 
ulterior afişării rezultatelor probelor scrise/
practice. Date contact secretar comisie 
c o n c u r s :  S t a m a t e  C a r m e n   Te l . 
0213191900/466. Informaţii suplimentare 
găsiţi pe site – ul: http://resurseumane.ase.ro.
 
l Primăria comunei Crizbav organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
din cadrul aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Crizbav: 1 post şef Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 1 post 
agent agricol în cadrul Compartimentului 
Cadastru şi Agricultură; 1 post muncitor în 
cadrul Serviciului Gospodărire Comunală. 
Dosarele de înscriere, se vor putea depune 
până la data de 08.06.2017, ora 16, la registra-
tura Primăriei Comunei Crizbav. Selecţia 
dosarelor: 09.06.-12.06.2017. Proba scrisă va 
avea loc în data de 14.06.2017, ora 10:00, la 
sediul Primăriei Comunei Crizbav. Proba 
interviu va avea loc în data de 16.05.2017, ora 
10:00, la sediul Primăriei Comunei Crizbav. 
Informatii complete privind concursurile 
puteți obține la tel./fax 0268481755, sau www.
comunacrizbav.ro.
 
l U.A.T. Municipiul Sebeş  organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a trei funcţii publice de 

execuţie vacantă: 1.Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant(cu atribuţii în domeniul 
IT)  din cadrul Compartimentului Relaţii 
Publice, Comunicare şi Informatică -Aparatul 
de specialitate al primarului -Id Post:206703. 
Probele stabilite pentru postul mai sus menţi-
onat: proba suplimentară proba scrisă şi 
interviul. Data, ora şi locul desfăşurării 
concursului: -proba suplimentară se va desfă-
şura după selecţia dosarelor şi se evaluează cu 
calificativul „admis” sau „respins”; 
-19.06.2017, ora 11:00 Sebeş, Parcul Arini, 
NR.1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeş) 
-proba scrisă; -data, ora şi locul desfăşurării 
interviului se vor anunţa odată cu afişarea 
rezultatelor la proba scrisă. Termenul de depu-
nere al dosarului de înscriere:  09.06.2017, ora 
14:00.    
 
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.
Olt, str.Crişan, nr.9-11, organizează concurs în 
data de 15.06.2017 pentru ocuparea unui post 
vacant de consilier juridic debutant la Biroul 
juridic şi relații cu publicul -Compartiment 
relații cu publicul, pe durată nedeterminată. 
Condiţii de participare: studii superioare cu 
diplomă de licenţă în specialitate. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 15.06.2017 -proba 
scrisă şi în data de 20.06.2017 -proba interviu, 
începând cu ora 9.00. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina- 
Serv.RUNOS în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la sediul unităţii 
şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina- Serv.
RUNOS sau la nr.de telefon: 0349.802.550. 
 
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.
Olt, str.Crişan, nr.9-11, organizează concurs în 
data de 15.06.2017 pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a următoarelor posturi 
vacante: -2 posturi de registrator medical 
debutant la Serviciul de evaluare şi statistică 
medicală şi DRG; -2 posturi de registrator 
medical debutant la Ambulatoriul integrat 
spitalului. Condiţii de participare: -diplomă de 
studii medii de specialitate sau diplomă de 
studii medii; -curs operare calculator. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina în data de 
15.06.2017, ora 9.00- proba scrisă şi în data 

20.06.2017, ora 9.00- proba interviu. Dosarele 
se depun la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina- Serv.RUNOS, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anun-
ţului, până în data de 07.06.2017 şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la sediul unităţii 
şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina- Serv.
RUNOS sau la nr.de telefon: 0349.802.550.
 
l Ministerul Apelor şi Pădurilor, cu sediul în, 
B-dul Gheorghe Magheru nr 31, Bucureşti, 
Sector 1, scoate la concurs, în data de  
23.06.2017, la sediul ministerului, următoarele 
posturi vacante din cadrul Direcției Afaceri 
Europene şi Relații Internaționale:  1. Consi-
lier clasa I, grad profesional superior; Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor 
Publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; Condiţii specifice de participare la 

concursul pentru ocuparea funcţiilor 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; Perfecționări (specializări) în 
domeniul relațiilor internaționale /ştiințelor 
sociale; Limbi străine (necesitate şi grad de 
cunoaştere) – Cunoaşterea unei limbi de circu-
lație internațională (citit, scris, vorbit) – 
engheză/franceză - nivel avansat - proba 
eliminatorie; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoştinţe de operare PC: Microsoft 
Office, Internet – nivel mediu; Apt pentru 
deplasări ocazionale; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 2. Consilier clasa 
I, grad profesional superior; Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute 
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul Funcţionarilor Publici (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare; Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 

ANUNȚURI

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

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

Orășenesc Găești. Operator de date cu carater personal nr. 759. Dosar de executare nr. 

2890924038683. Nr. 9086 din 11.05.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de 

bunuri imobile. Anul 2017, luna mai, ziua 11. 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 06, luna iunie,ora14.00, 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 intravilan, în suprafată de 14.998 mp, situat în localitatea Gura Foii, 

str. Tarla 31, parcela 552/31, jud. Dâmbovița, preț de evaluare/ de pornire al licitației, 52.483 lei 

(exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; 

Serviciul Fiscal Orășenesc Găești, Proces verbal sechestru nr. 17382/19.10.2016. 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 plătii taxei de participare sau a constituirii garanției 

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

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

unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, 

actul de înmatriculare tradus în limbă romană; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul 

de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). dovada 

emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale restante. Cumpărătorului îi revine obli-

gația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de con-          

servare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, 

după caz: .... Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătoreasca 

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: 19.05.2017.

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. Operator de date cu carater personal nr. 759. Dosar de executare nr. 

2920124038683. Nr. 9086 din 11.05.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de 

bunuri imobile. Anul 2017, Luna Mai, Ziua 11. 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 06, luna iunie, ora14.00, 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 Mădălina: a. Teren arabil intravilan, în suprafață de 6.061 mp, situat în localitatea Gura Foii, 

str. Tarla 31, parcela 552/28, jud. Dâmbovița, preț de evaluare/ de pornire al licitației I: 26.443 lei 

(exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Serviciul 

Fiscal Orășenesc Găești. Sarcini: Proces verbal sechestru nr. 17379/19.10.2016. b. Teren arabil 

intravilan în suprafață de 7.062 mp, situat în localitatea Gura Foii, str. Tarla 31, parcela 552/28, jud. 

Dâmbovița, preț de evaluare/ de pornire al licitației I: 30.168lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Sarcini: 

Proces verbal sechestru nr. 17379/19.10.2016. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea 

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

19%.)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

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

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

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

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

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

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

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

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) 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, după caz: ... 

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 0245.713445. Data afișării: 19.05.2017.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Trustul 

de Construcții Muscel SRL - Câmpulung, după cum urmează: 

Denumire: Autoutilitară Dacia Drop Side, nr. înmatriculare AG-33-

TCM. Valoare [Ron, fără TVA]: 3.760 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 

Argeș, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Legea 207/2015, până în ziua de 06/06/2017. Licitația va avea loc 

în data de 07/06/2017, ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, 

str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de 

sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung, tel. 0248.510098.
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universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Perfecționări (specializări) în domeniul rela-
țiilor internaționale/științelor sociale; Limbi 
străine (necesitate și grad de cunoaștere) – 
Cunoașterea unei limbi de circulație internați-
onală (citit, scris, vorbit) – engheză/franceză 
- nivel mediu; Cunoștinţe de operare PC: 
Microsoft Office, Internet – nivel mediu; 
Disponibilitate pentru lucrul în program 
prelungit în anumite condiții; Apt pentru 
deplasări ocazionale; Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Programul 
concursului: - 23.06.2017,  ora 10:00 – proba 
eliminatorie de limba străină; 23.06.2017, ora 
12:00 – 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 Ministerul Apelor și Pădurilor. 
 
l Centrul Cultural „REDUTA” Brașov 
organizează concurs pentru ocuparea, pe 
durată nedeterminată, a următoarelor funcţii 
contractuale de execuţie vacante: 1. Pompier 
–Serviciul tehnic - achiziţii publice. Condiţiile 
specifice de participare la concurs: studii medii 
sau școală profesională, cu atestat de calificare 
profesională pompier/servant pompier. 
Concursul are loc în data de 14.06.2017, ora 
10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei. 2. 
Muncitor calificat I –Serviciul tehnic –achiziţii 
publice. Condiţiile specifice de participare la 
concurs: studii medii sau școală profesională, 
cu atestat de calificare profesională într-o 
meserie profil tehnic; vechime în specialitatea 
studiilor de minim 9 ani. Concursul are loc la 
sediul instituţiei în data de 15.06.2017, ora 
10.00, proba practică. 3. Secretar literar S II –
Compartimentul programe culturale. Condi-
ţiile specifice de participare la concurs: studii 
superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în specializarea filologie, jurna-
lism, teatrologie; vechime în specialitatea 
studiilor de minim 3 ani și 6 luni; experienţa în 
organizarea de activităţi culturale reprezintă 
avantaj. Concursul are loc la sediul instituţiei 
în 15.06.2017, ora 10.00, proba scrisă. Candi-
daţii vor depune dosarele la Biroul Resurse 
Umane până la data de 08.06.2017, ora 16.00. 
Condiţiile de desfășurare a concursului și 
bibliografia se afișează la sediul instituţiei și pe 
site-ul: www.centrulculturalreduta.ro. Detalii 
suplimentare la telefon: 0268/419706, doamna 
Moca Doina.
 
l Administraţia Spitalelor și Serviciilor Medi-

cale București, cu sediul provizoriu în Bucu-
rești, str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi contractuale 
vacante: 3 posturi inspector de specialitate IA 
(S), studii superioare, vechime 6 ani și 6 luni; 1 
post inspector de specialitate II (S), studii 
superioare, vechime 6 luni. Proba scrisă se va 
desfășura în data de 14.06.2017, iar proba de 
interviu în data de 20.06.2017; ora și locul de 
desfășurare al concursului (proba scrisă și 
proba de interviu) vor fi anunţate pe site-ul 
www.assmb.ro în data de 13.06.2017, respectiv 
19.06.2017. Termenul limită de înscriere va fi 
data de 07.06.2017, ora 14:00, dosarul de 
concurs urmând să fie depus la sediul 
A.S.S.M.B., Compartimentul Resurse Umane 
și Securitatea Muncii. Înscrierea candidaţilor 
se va face pe post. Informaţii suplimentare 
privind înscrierea și participarea candidaţilor 
la concurs se pot obţine de la sediul 
A.S.S.M.B., Serviciul Resurse Umane și Secu-
ritatea Muncii și la telefon 021.310.10.59.
 
l Primăria comunei Florești organizează 
concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie, vacante, referent clasa III 
debutant din cadrul Compartimentului Admi-
nistraţie Publică Locală, Agricol și Secretari-
atul Primăriei Florești, judeţul Mehedinţi. 
Condiţii specifice: -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Florești, jud. Mehedinţi și 
constă în susţinerea a două probe: -proba 
scrisă în data de 19.06.2017, ora 10.00; -inter-
viul în data de 21.06.2017, ora 10.00. Dosarele 
de înscriere se depun la secretarul comisiei de 
concurs la sediul  Primăriei Florești, judeţul 
Mehedinţi în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al 
României. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Florești, judeţul 
Mehedinţi și la nr. de telefon 0252383375.
 
l Primăria orașului Bragadiru, judeţul Ilfov, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor funcţii publice de execuţie, 
după cum urmează: 1. referent, clasa III, grad 
profesional asistent –Serviciul Public Comu-
nitar Local pentru Evidenţa Persoanelor - 
Compartiment Stare Civilă: -studii liceale, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime 
în specialitate: minim 6 luni; 2. consilier, clasa 
I, grad profesional debutant -Compartiment 
administrarea patrimoniului și domeniului 
public –Serviciul Buget -Finanţe Contabilitate: 
-studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă. Termenul de depunere a 
dosarelor este prevăzut de art. 49 alin. (1) din 
H.G. 611/2008 și trebuie să conţină documen-

tele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. 
611/2008. Concursul începe în data de 
19.06.2017, orele 10:00 –proba scrisă, 
21.06.2017 orele 10:00 –interviul și se desfă-
șoară la sediul Primăriei oraș Bragadiru, 
judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia și tematica 
de concurs sunt afișate la avizierul unităţii și 
pe site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei oraș Bragadiru sau 
la telefon 021/4480795, interior 113.
 
l Primăria Comunei Sălcuța organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacante de Consilier, clasa 
I, gradul profesional Superior, comparti-
mentul Contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sălcuța, 
județul Dolj. Condiţii cumulative necesare în 
vederea participării la concurs: candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute 
de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare; studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în dome-
niul știinţelor economice; vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice  de minim 9 ani; cunoștinţe de operare 
calculator. Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei comunei Sălcuța, localitatea Sălcuța, 
str. Alexandru Ioan Cuza, nr.122, județul Dolj, 
conform calendarului  următor: Proba scrisă: 
data de 19.06.2017, ora 10.00; Proba de 
interviu: data de 21.06.2017, ora 10.00. Detalii 
privind condițiile specifice și bibliografia de 
concurs sunt afișate la sediul și pe site-ul insti-
tuției. Dosarele de înscriere la concurs trebuie 
să conțină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 și se vor depune în 
termen de 20 de zile de la publicarea anunțului 
în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III- a, la sediul Primăriei comunei Sălcuța. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei comunei Sălcuța și la telefonul 
0251.363.006.
 
l Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Sfânta 
Lucia” Craiova,  cu sediul în localitatea 
Craiova, str. I.G. Duca, nr. 5, judeţul Dolj, 
organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante pe perioadă nedetermi-
nată de Îngrijitor Grupa Preșcolari- 2 
posturi,conform HG 286/2011. Concursul se 
va desfășura astfel: proba scrisă în data de 
15.06.2017, ora10.00, proba interviu în data de 
15.06.2017, ora 12.00, proba practică în data 
de 15.06.2017, ora 13.30. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 1.
Condiţii generale, cf. HG nr. 
286/2011; 2.Condiţii speci-
fice: a)studii  medii; b) abili-
t ă ţ i  d e 
relaţionare-comunicare cu 
personalul unităţii; c)abilităţi 
de muncă în echipă; d) 
vechime de cel puţin un an; 
e) îndemânare și abilitate în 
realizarea sarcinilor; f)capa-
citate de colaborare. Candi-
daţii 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 Grădiniţei cu 
Program Prelungit „Sfânta 
Lucia” Craiova, în str. I.G. 

Duca, nr. 5, judeţul Dolj. Relaţii suplimentare 
la sediul: Grădiniţei cu Program Prelungit 
,,Sfânta Lucia” Craiova,  în  str. I.G. Duca nr. 
5, judeţul Dolj, persoană de contact: Prof. 
Matei Ionela, telefon: 0766.687.931.
 
l Primăria Municipiului Dorohoi organizează 
concurs în data de 21.06.2017 orele 10.00 
proba scrisă și în data de 28.06.2017, interviul  
pentru ocuparea a două  funcţii publice de 
execuție: Compartimentul achiziții publice: 1. 
consilier, clasa I, grad profesional principal; 2. 
consilier, clasa I, grad profesional asistent. Au 
fost stabilite următoarele condiții de partici-
pare la concurs: - consilier, clasa I, grad profe-
sional principal; - să îndeplinească condițiile 
prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcționarilor publici, repu-
blicată; - studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licentă sau echiva-
lentă, specialitatea studiilor: Facultatea de 
economie, Facultatea de construcții, Facul-
tatea de hidrotehnică, Facultatea de instalații; 
- minim 5 ani vechime în specialitatea studi-
ilor; - consilier, clasa I, grad profesional asis-
tent; - să îndeplinească condițiile prevăzute la 
art.54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată; - studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licentă sau echivalentă, speciali-
tatea studiilor: Facultatea de economie, 
Facultatea de construcții, Facultatea de hidro-
tehnică, Facultatea de instalații; - minim 1 an 
vechime în specialitatea studiilor; Dosarele de 
înscriere se pot depune la Compartimentul 
resurse umane,  în termen de 20 de zile calen-
daristice de la data publicării anunțului.  
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la 
Compartimentul  resurse umane, din cadrul 
Primăriei Municipiului Dorohoi sau la tel. 
0231/610133, interior 114.
 
l Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I.
Parhon”, cu sediul în București, B-dul Aviato-
rilor, nr.34-36, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcții contrac-
tuale  vacante, în conformitate cu HG 
286/2011, cu modificările și completările ulte-
rioare: -1 (un) post asistent medical principal 
generalist: nivel studii S -perioadă nedetermi-
nată -vechime 5 ani ca asistent medical; -1 
(un) post asistent medical principal generalist: 
nivel studii PL -perioadă nedeterminată 
-vechime 5 ani ca asistent medical; -1 (un) post 
asistent medical principal dietetică: nivel 
studii PL -perioadă nedeterminată -vechime 5 
ani ca asistent medical; -1 (un) post asistent 
medical generalist: nivel studii PL -perioadă 
nedeterminată -vechime 6 luni în specialitate; 
-1 (un) post șef birou -achiziții publice: nivel 
studii S -perioadă nedeterminată -vechime 6 
ani 6 luni în specialitate; -1 (un) post referent 
de specialitate gr.I: nivel studii S -perioadă 
nedeterminată -vechime 6 ani 6 luni în specia-
litate; -1 (un) post infirmieră: nivel studii G 
-perioadă nedeterminată -6 luni vechime în 
activitate -curs de infirmiere organizat de 
furnizorii autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătății -Direcția generală 
resurse umane și certificare; -1 (un) post infir-

mieră debutantă: nivel studii G -perioadă 
nedeterminată -fară vechime în activitate; -2 
(două) posturi îngrijitoare: nivel studii G 
-perioadă nedeterminată -fără vechime în 
activitate. Concursul se va desfășura la sediul 
unităţii în B-dul Aviatorilor, nr.34-38, conform 
calendarului următor: -09 iunie 2017 -selecția 
dosarelor; -14 iunie 2017, ora 12.00 -proba 
scrisă; -16 iunie 2017, ora 12.00 -interviul. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 07 iunie 2017, ora 14.00. Relaţii supli-
mentare: Serviciul RUNOS, tel.021.317.20.41, 
int.258.  
 
l Primăria Comunei Poienari, judeţul Neamţ, 
cu sediul în localitatea Poienari, județul 
Neamț, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
unice vacante, conform prevederilor HG nr. 
611/2008, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, și a Legii nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare, astfel: 1. Referent 
impozite și taxe locale, cu atribuții de casier, 
grad profesional asistent, clasa III, în cadrul 
aparatului de specialitate a primarului 
comunei Poienari: 1 post -vacant. Concursul 
se va desfășura la sediul Primăriei Comunei 
Poienari, judeţul Neamţ, după cum urmează: 
-selecţia dosarelor: 09 iunie 2017; -proba scrisă: 
21 iunie 2017, ora 10.00; -interviul: 22 iunie 
2017, ora 09.00. Condiţii generale de partici-
pare la concurs: Conform art.54 din Legea nr. 
188/1992(r2), privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările și completările ulteri-
oare. Condiţii specifice de participare la 
concurs: a)Pentru referent impozite și taxe 
locale: persoane cu studii medii liceale, absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 6 luni. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a (până la 
08.06.2017, ora 16.00), la sediul Primăriei 
Comunei Poienari, județul Neamț. Biblio-
grafia pentru concurs, precum și conținutul 
dosarului de înscriere se găsesc pe site-ul 
instituției: www.primariapoienari@yahoo.
com, la secțiunea Anunțuri de angajare, la 
afișierul instituţiei și la secretariatul Primăriei 
Poienari, persoană de contact: dl.Adiaconiței 
Maricel, telefon: 0233.764.515. 
 
l Spitalul Orășenesc de Urgenţă Târgu-Căr-
bunești, cu sediul în localitatea Târgu-Cărbu-
nești, str.Eroilor, nr.51, judeţul Gorj, 
organizează conform HG286/23.03.2011, 
modificată, concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale, după cum 
urmează: -asistent medical generalist debu-
tant: 2 posturi (PL/SSD/S)- vacante secţia 
pediatrie; -asistent medical generalist debu-
tant: 3 posturi (PL/SSD/S)- vacante secţia 
ATI; -asistent medical generalist debutant: 1 
post (PL/SSD/S)- vacant cabinet dermato-ve-
nerologie; -asistent medical generalist debu-
tant: 1 post (PL/SSD/S)- vacant cabinet 
endocrinologie; -infirmieră debutantă: 1 post 
(G/M)- vacant secţia pediatrie; -muncitor 

calificat -instalator sanitar -1 post (G/M)- 
vacant serviciul administrativ; -muncitor 
calificat -electrician -1 post (G/M)- vacant 
serviciul administrativ; -muncitor calificat 
-bucătar: 1 post (G/M)- vacant bloc 
alimentar; -infirmieră debutantă: 2 posturi 
(G/M)- vacante secţia ATI; -îngrijitor de 
curăţenie: 1 post (G /M) -vacant dispensar 
TBC; -brancardieri: 2 posturi (M)- vacante 
secţia ATI. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă pentru toate posturile în data de 
14.06.2017, ora 9.00; -Interviul pentru toate 
posturile în data de 20.06.2017, ora 9.00. 
Condiţii generale de participare: a)Are cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic European și domi-
ciliul în România; b)Cunoaște limba română 
scris și vorbit; c)Are vârstă minimă reglemen-
tată de prevederile legale; d)Are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)Are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza fișei de aptitudine 
eliberată de către medicul de muncii; f)Înde-
plinește condiţiile de studii potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)Nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justi-
ţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a ocupării 
funcţiei contractuale sunt: -diplomă de absol-
vire a școlii sanitare postliceale, diplomă de 
absolvire a învăţământului superior de 3 ani 
în specialitate sau diplomă de licenţă în 
specialitate- pentru posturile de asistent 
medical generalist; -pentru postul de asistent 
medical generalist debutant -fără vechime; 
-pentru postul de infirmieră debutantă 
-diplomă de absolvire a școlii generale sau 
liceu și curs de infirmiere absolvit -fără 
vechime; -pentru postul de brancardier 
-studii medii și curs de prim ajutor; -pentru 
postul de muncitor calificat-instalator sanitar 
-diplomă/adeverinţă /curs în domeniu; 
-pentru postul de muncitor calificat- electri-
cian -diplomă/adeverinţă /curs în domeniu, 
-pentru postul de bucătar să deţină atestat/
adeverinţă de absolvire cursuri în domeniu. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Orășenesc de Urgenţă Târgu Cărbunești, din 
str.Eroilor, nr.51, jud.Gorj. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Spitalul Orășenesc de Urgenţă 
Târgu-Cărbunești, persoană de contact: ref.
Fetitoiu Valentin, telefon: 0253.378.165, fax: 
0253.378.085, e-mail: sp_carb@yahoo.co
 
l Spitalul Municipal Olteniţa, cu sediul în 
localitatea Oltenița, str.Argeșului, nr.134, 
judeţul Călărași, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, 
conform HG 286/2011, astfel: -1 post de 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 15890/2017. Nr. 330123 din 16.05.2017. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 16 mai 2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut 

că, în ziua de 08 iunie 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, 

localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 402, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație 

publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Șerban Ion, cu sediul în localitatea Misleanu, 

comuna Perieți, str. Calea București, nr.1, jud. Ialomița, CNP 1540909212995: Denumirea bunului 

imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 

cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Preț de evaluare, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. 

Teren în suprafată de10.000 mp, situate în extravilanul sat Misleanu, comuna Perieți, jud. Ialomița, 

tarlaua 410/1/2, parcela 25, 28.200 lei, Scutit. Licitația se află la primul termen (Cu prețul din raportul de 

evaluare). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

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

sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 07 iunie 2017, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul 

vanzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației 

(care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria 

municipiului Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 

certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 

străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul 

de identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La 

licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului 

înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 

zile de la comunicare sau luare la cunostintă, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și  completările ulterioare. Potrivit dispozi-

țiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și 

completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 

0243.237.140, interior 197. Data afișării: 16.05.2017.
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inginer IA -compartiment tehnic; -5 posturi de 
asistent medical debutant (pentru: Camera de 
gardă adulţi- 2 posturi, 1 post pentru secţia 
chirurgie, 1 post pentru comp.Neonatologie, 
un post pentru secţia ATI); -1 post de regis-
trator medical debutant; -1 post de magaziner 
tr.I -birou aprovizionare; -1 post de muncitor 
necalificat -muncitori întreţinere spaţii verzi. 
Concursul se va desfăşura la sediul spitalului 
menționat mai sus, astfel: -proba scrisă -în 
data de 14.06.2017, ora 10.00; -interviul -data 
de 16.06.2017, ora 10.00. Condiţii generale 
pentru participarea la concurs: -are cetăţenie 
română; -cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; -are capacitatea deplină de 
exerciţiu; -are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează; -înde-
plineşte condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat. Condiţii specifice: 1.pentru postul 
de inginer IA -compartiment tehnic: -diplomă 
de licenţă în domeniul tehnic; -vechime în 
specialitate minim 6 ani şi 6 luni în domeniul 
reparaţii şi întreţinere aparatură medicală; 
-adeverinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate. 2.pentru postul de asistent medical 
debutant: -diplomă de şcoală postliceală sani-
tară sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare, conform HG 797/1997; -certificat 
de membru -eliberat de Ordinul Asistenţilor 
Medicali; -vechimea în specialitate nu este 
necesară; -adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate. 3.pentru postul de regis-
trator medical debutant: -absolvent de liceu 
-cu diplomă de bacalaureat; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănătate; 
-cunoştinţe generale de utilizare a calculato-
rului; -vechime în muncă nu este necesară. 
4.pentru postul de magaziner tr.I: -absolvent 
de liceu -cu diplomă de bacalaureat; -adeve-

rinţă medicală care să ateste starea de sănă-
tate; -cunoştinţe generale de utilizare a 
calculatorului; -vechimea în activitate minim 6 
luni. 5.pentru postul de muncitor necalificat 
-întreţinere spaţii verzi: -diplomă şcoală gene-
rală; -adeverinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate; -vechimea în muncă nu este 
necesară. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs pâna la data de 
09.06.2017, ora 14.00. Relaţii suplimentare la 
sediul spitalului, persoană de contact: Topâr-
ceanu Emilia, telefon: 0242.515.931, int.237, 
fax: 0242.510.673. 
 
l În temeiul art.17, alin.(1), art.22, şi art.49 din 
Hotârărea Guvernului nr.611/2008 şi al Legii 
nr.188/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria Comunei 
Dumbrăveşti, judeţul Prahova, organizează în 
data de 21.06.2017, ora 12.00 -proba scrisă şi în 
data de 27.06.2017, ora 12.00 -interviul, la 
sediul Primăriei Comunei Dumbrăveşti, 
concurs/examen, în vederea ocupării funcției 
publice vacante de execuţie de: -inspector, grad 
profesional asistent, clasa 1, studii superioare, 
compartiment financiar contabil -serviciul 
financiar contabil achiziţii publice şi gestio-
narea patrimoniului; -inspector, grad profesi-
onal principal, clasa 1, studii superioare, 
compartiment taxe şi impozite locale -serviciul 
financiar contabil achiziţii publice şi gestio-
narea patrimoniului; -inspector, grad profesi-
onal debutant, clasa 1, studii superioare, 
compartiment achiziţii publice -serviciul finan-
ciar contabil achiziţii publice şi gestionarea 
patrimoniului. Condiţii pentru înscrierea la 
concurs: -Pentru funcţia publică de inspector, 
grad profesional asistent, clasa 1, comparti-
ment financiar contabil -serviciul financiar 
contabil, achiziţii publice şi gestionarea patri-
moniului: a)studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-

oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; b)
un an vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice. -Pentru 
inspector, grad profesional principal, clasa 1, 
studii superioare, compartiment taxe şi impo-
zite locale -serviciul financiar contabil achiziţii 
publice şi gestionarea patrimoniului: a)studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ştiinţe economice; b)5 (cinci) ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ției publice. -Pentru inspector, grad profesional 
debutant, clasa 1, studii superioare, comparti-
ment achiziţii publice -serviciul financiar 
contabil achiziţii publice şi gestionarea patrimo-
niului: a)studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ştiinţe economice, juridice sau 
administrative. Dosarul de concurs va conţine 
în mod obligatoriu următoarele acte: -formular 
înscriere; -copie act de identitate; -copie după 
actele de studii; -cazier judiciar; -copia carne-
tului de muncă sau/şi adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării funcției 
publice; -adeverinţa medicală din care să reiasă 
faptul că este apt pentru a participa la concurs; 
-declaraţie pe propria răspundere ca nu a 
desfăşurat poliţie politică. Actele vor fi prezen-
tate în original şi copie sau în copie legalizată. 
Înscrierile la concurs se fac la sediul Primăriei 
Comunei Dumbrăveşti, sat Dumbrăveşti, nr.98, 
judeţul Prahova. Dosarele vor fi depuse până la 
data de 9.06.2017, ora 14.00. Date contact: tel./
fax: 0244.226.057/0244.226.183 sau adresă 
e-mail:  dumbravesti@yahoo.com.
 
l Consiliul local al comunei Berceni, judeţul 
Prahova, cu sediul în comuna Berceni, sat 
Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr. 140 A, jud. 
Prahova, în conformitate cu prevederile art. 
39(2) din HGR 611/4.06.2008 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, scoate la concurs 
3 (trei) posturi de funcţii publice vacante din 
aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Berceni, judeţul Prahova după cum urmeazã: 1. 
Un post de Inspector, clasa I, gradul profesional 
Debutant în cadrul Biroului financiar contabil. 
Concursul va avea loc pe data de 19 iunie 2017, 
ora 10.00, iar interviul va avea loc în maxim 5 

zile lucrătoare. Pentru funcția publică vacantă 
de execuție de Inspector, clasa I, grad profesi-
onal Debutant, în cadrul Biroului financiar 
contabil, se vor avea în vedere următoarele: 
Condiții generale de participare: Candidații 
trebuie să îndeplineascã condițiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 - 
privind Statutul funcționarilor publici (R2), cu 
modificările şi completările ulterioare; Condiţii 
specifice: - sã aibă studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţã sau 
echivalentă în domeniul ştiințelor economice; - 
sa aibă cunoştințe de operare pe calculator. 2. 
Un post de Referent Debutant în cadrul Biro-
ului financiar contabil. Concursul va avea loc 
pe data de 19 iunie 2017, 10.00, iar interviul va 
avea loc in maxim 5 zile lucrătoare. Pentru 
funcția publică vacantă de execuție de Refe-
rent, Debutant, în cadrul Biroului financiar 
contabil, se vor avea in vedere următoarele: 
Condiții generale de participare: Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 - 
privind Statutul functionarilor publici (2), cu 
modificările şi completările ulterioare: Condiții 
specifice: - sa aibă studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; - sa aibă cunoştințe de operare pe calcu-
lator. 3. Un post de Inspector, clasa I, gradul 
profesional Debutant, în cadrul Compartimen-
tului Asistență socială şi protecție socială. 
Concursul va avea loc pe data de 19 iunie 2017, 
ora 10.00, iar interviul va avea loc în maxim 5 
zile lucrătoare. Pentru funcția publică vacantă 
de execuție de Inspector, clasa I, gradul profesi-
onal. Debutant, în cadrul Compartimentului 
Asistență socială şi protecție socială, se vor avea 
in vedere următoarele: Condiții generale de 
participare: Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționa-
rilor publici (R2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare; Condiţii specifice; - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomã, 
respectiv studii superioare de lungă durată în 
domeniul asistență socială, psihologie, socio-
logie, administrație publică, juridice absolvite 
cu diplomã de licenţă sau echivalentă; - sa aibă 
cunoştințe de operare pe calculator. Dosarul de 
înscriere: Dosarul de înscriere va cuprinde 
următoarele documente, conform prevederilor 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare: - copia actului de iden-
titate; - formularul de înscriere, conform anexei 
nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată; - copiile 
diplomelor de studiu şi ale altor acte care să 
ateste efectuarea unor specializări; - copia 
carnetului de muncă sau, după caz, adeverința 
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, 
în specialitate – număr pagini – unde este cazul; 
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o 
declarație pe propria răspundere, cu obligația 
de a completa dosarul de concurs cu originalul 
documentului pe tot parcursul desfăşurării 
concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucră-
toare de la data la care a fost declarat admis în 

urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemi-
terii actului administrativ de numire); - adeve-
rintă care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare; - declarație pe propria 
răspundere sau adeverința care să ateste că nu 
a desfãşurat activități de poliție politică; Actele 
prevăzute mai sus se prezintă în original, 
pentru a putea fi confruntate cu copiile aces-
tora, în vederea certificării pentru conformitate 
de către secretarul comisiei de concurs. Formu-
larele pentru participare la concurs se pot 
procura zilnic de la secretariatul de concurs şi 
candidaţii pot depune dosarele de concurs în 
termen de 20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial la secretariatul comisiei de 
concurs. Informaţii suplimentare la secretari-
atul comisiei de concurs din cadrul Primariei 
comunei Berceni – Tel. 0244.470.216, 
0244.470.588.

VÂNZĂRI CASE
l Vând casă modestă, cu grădină şi curte, în 
Băile Olăneşti, str. T. Vladimirescu, nr 90. 
Preț şi detalii la fața locului. Telefon: 
0765/039813.

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

CITAŢII
l Măceşanu Florentina-Remtuţa, reclamantă 
în dosar nr. 668/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, cheamă in judecată paratul Măce-
şanu Georgel, pentru data de 29 iunie 2017.
 
l Sc Asphadif SRL, reclamantă in dosar nr. 
3397/265/2016 al Judecătoriei Năsăud, 
cheamă in judecată paratii pavelea 
Ana-Maria, Pavelea Aurelia, pentru data de 
27 iunie 2017.
 
l Pârâta Mareş Ionela este citată la Judecă-
toria Roşiorii de Vede în data de 21.06.2017, 
orele 08.30, în calitate de pârâtă în dosarul 
civil 661/292/2017, având ca obiect divorţ fără 
minori.
 
l Lungu Ion şi Dina, reclamanţi în dosarul 
33978/215/2016 al Judecătoriei Craiova, îi 
invită pe domnii Boboc Ion şi Brumă 
Carmen, pârâţi, să se prezinte la Judecătoria 
Craiova în dosarul mai sus arătat, la termenul 
din 07.06.2017, complet C1, ora 8.30, obiectul 
procesului fiind acţiune în constatare teren.
 
l Numitul Rezmuves Ioan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în localitatea Nuşfalău, Str.
Gării, nr.29, judeţul Sălaj, este citat la Judecă-
toria Şimleul Silvaniei, cu sediul în loc. 
Şimleul Silvaniei, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 1, 
judeţul Sălaj,  pe data de  13.06.2017, 
ora 09.00, completul 2, în calitate de pârât, în 
dosarul civ. nr. 1985/309/2016, în procesul de 
divorţ cu reclamanta Rezmuves Ibolya.
 
l Se citează numiţii Sângeorzan Florian, 
Sângeorzan Dochia, Sângeorzan Emil, 
Sângeorzan Anton, Sângeorzan Lazăr, 
Sângeorzan Savir şi Sângeorzan Maxim la 
Judecătoria Năsăud, în dosarul civil 
191/265/2017,  pentru termenul din 
11.07.2017.
 
l Se citează pârâtul Mândruţ Marin, 
cunoscut cu ultimul domiciliu în Bucureşti, 
str. Cetatea Poenari, nr.68, sector 4, la Judecă-
toria sector 4, Bucureşti, cu sediul în Bucu-
reşti, str. Danielopol nr.2-4, sector 4, la data de 
06.06.2017, ora 08:30, complet 2 civil, în 
dosarul nr.1012/4/2017 având ca obiect divorţ 
fără copii, de reclamanta Mândruţ Claudia 
Adriana.
 
l Vişan Elena-Mihaela este chemată la Jude-
cătoria Iaşi, str. Anastasie Panu nr.25, secția 
civilă, sala 3, C12M, ora 8.30, la data de 
07.06.2017 în calitate de pârât în dosarul nr. 
18012/245/2016 în contradictoriu cu Vişan 
Dumitru pentru divorț fără minori.
 
l Numitele Bojin Cristina Florentina 
Alexandra şi Bojin Cosmina Mădălina, cu 
domiciliul în comuna Morunglav, jud. Olt, 
sunt citate la Judecătoria Balş, pe data de 
07.06.2017, ora 09.00, în calitate de pârâte, în 
dosarul nr. 2352/184/2015, în proces cu Rădoi 
Constantin.
 
l Numiţii Prisecaru Gheorghiță şi Prisecaru 
Lidia, domiciliați în mun.Iaşi, bld.Dacia nr.23, 
bl.B6, sc.DB2, et. 2, ap. 2, jud. Iaşi, sunt citaţi 
(chemaţi) în data de 06.06.2017, ora 9.00, la 
Tribunalul Iaşi, cu sediul în Municipiul Iaşi, 
str.Elena Doamna, nr.1A, Completul D12 c.a, 
camera S. VII- etaj IV, în calitate de pârâţi în 
dosarul nr. 5300/99/2016, având ca obiect 
anulare act administrativ, reclamanta fiind 
RA Aeroportul Iaşi.
 
l Autoritatea publică locală a Sectorului 4 al 
Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprietarul/ deţină-

torul vehiculelor, aflate pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de eliberare a dome-
niului public, pentru vehiculele: Dacia Break, 
culoare alb, fără plăcuţe de înmatriculare, 
aflat în Strada Eremia Popescu vis-a-vis de nr. 
15; Dacia Papuc, culoare vişiniu, fără plăcuţe 
de înmatriculare, aflat în Strada Măceşului nr. 
15; Renault, culoare gri, fără plăcuţe de înma-
triculare, aflat în Strada Muntele Lung Nr. 6; 
caroserie Ford dubă, culoare alb, fără plăcuţe 
de înmatriculare, aflat în Strada Secerei 
(lângă Restaurant Casa Oprescu); Dacia 
Logan, culoare galben, fără plăcuţe de înma-
triculare, aflat în Strada Cercetătorilor Nr. 5; 
Dacia, culoare crem, fără plăcuţe de înmatri-
culare, aflat în Strada Ionescu Florea Nr. 5. În 
caz contrar se va dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transportarea şi depo-
zitarea într-un loc special amenajat, respectiv 
Şoseaua Berceni Fort nr. 5, Sector 4, Bucu-
reşti.
 
l Autoritatea publică locală a Sectorului 4 al 
Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprietarul/ deţină-
torul vehiculelor, aflate pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de eliberare a dome-
niului public, pentru vehiculele: Fiat Bravo, 
culoare verde, cu nr. de înmatriculare străin P 
3586PM, aflat în Aleea Izvorul Crişului nr. 1, 
faţa bloc D16; Audi, culoare gri, cu nr. de 
înmatriculare străin W 907VOG, aflat în 
Strada Runcu vis-a-vis de nr. 72; Toyota, 
culoare alb, cu nr. de înmatriculare străin 
A4428KH, aflat în Strada Runcu nr. 48; 
Volkswagen, culoare mov/ galben, cu nr. de 
înmatriculare provizorii B 026068, aflat în 
Strada Runcu nr. 48; Renault, culoare gri, cu 
nr. de înmatriculare provizorii B 087787, aflat 
la intersectia străzii Cap. Grigore Marin cu 
Runcu; Ford, culoare vişiniu, cu nr. de înma-
triculare străin P 0408AH, aflat pe Strada 
Maria Lazarescu nr. 28F. În caz contrar se va 
dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea, 
transportarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv Şoseaua Berceni 
Fort nr. 5, Sector 4, Bucureşti.

DIVERSE
l Omv Petrom S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. 
Coralilor, Nr. 22, Sector 1, titular al proiectului 
“ echipare de suprafata si conducta amestec 
sonda 4317 Mamu” propus a fi realizat in 
extravilanul localitatilor: (Borosesti, comuna 
Sutesti + localitatea Streminoasa, comuna 
Creteni + localitatea Balsoara, comuna Madu-
lari), jud. Valcea, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare: 
proiectul nu se supune evaluarii impactului 
asupra mediului si nu se supune evaluarii 
adecvate, de catre APM Valcea, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului. 1. Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul APM Valcea din str. Remus Bellu, 
nr. 6, Rm. Valcea, în zilele de luni - vineri, între 
orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă: 
www.apmvl.anpm.ro. 2. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului anunt.
 
l Prin Sentinta Civila nr.330 din data de 06 
februarie 2017 in dosarul nr. 1451/205/2016 la 
Judecatoria Campulung, instanta a hotarat: 
Admite actiunea civila formulata de recla-
manta Junoiu Elena Monica, domiciliata in 
Campulung, str. G. Toparceanu, nr. 4, bl.C2, 
Sc.C, et.11, ap. 10, jud. Arges, in contradictoriu 
cu paratul Miihalcescu Ionut Adrian, domici-
liat in Ploiesti, str. Pacureti, nr. 17A, jud. 
Prahova. Dispune ca autoritatea parinteasca sa 
fie exercitata in comun de ambii parinti. Stabi-
leste la reclamanta locuinta minorei Mihal-
cescu Delia Ariana Andreea, nascuta la data 
de 17 aprilie 2013. Obliga pe parat sa plateasca 
reclamantei cu titlu de pensie de intretinere in 
favoarea minorei suma de 300 lei lunar, cu 
incepere de la data introducerii actiunii-06 
aprilie 2016-si pana la majoratul acesteia, 
urmand ca plata sa fie facuta pana la data de 
30 a fiecarei luni. Hotarare executorie de drept 
in ceea ce priveste pensia de intretinere. Obliga 
pe parat sa plateasca reclamantei suma de 
1340 lei reprezentand cheltuieli de judecata. 
Cu apel in termen de 30 de zile de la comuni-
care. Cererea de apel se va depune la Judeca-
toria Campulung. Pronuntata in sedinta 
publica azi 6 februarie 2017. 
 
l Primăria Municipiului Zalău, P-ţa Iuliu 
Maniu, nr. 3, Zalău, judeţul Sălaj, telefon: 
0260.610.550, fax: 0260.661.869, e-mail: 
p r i m a r i a @ z a l a u s j . r o .  P r i n  H C L 
nr.112/27.04.2017 s-a aprobat Regulamentul 
privind acordarea de sprijin financiar unită-
ţilor de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, iar prin HCL 
nr.57/17.03.2017 în bugetul Municipiul Zalău 
pe anul 2017 a fost aprobată suma de 
350.000Lei cu această destinație. Prezentul 
anunț se încadrează în prevederile art.15 şi 16 
din Legea nr. 350/2005, privind regimul finan-
ţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
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general, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Municipiul Zalău face publică organi-
zarea sesiunii publice de selecție a ofertelor de 
proiecte pentru finanțarea unităților de cult, 
drept pentru care invită pe cei interesați în 
obținerea de sprijin financiar să depună 
dosarul de proiect, conținând documentația de 
solicitare, într-un exemplar, la Compartimentul 
de Relaţii cu Publicul, camera nr.4, din cadrul 
Primăriei Municipiului Zalău, Piața Iuliu 
Maniu, nr.3. Termenul-limită de depunere a 
proiectelor este 21.06.2017, ora 13.00. Perioada 
de evaluare şi selecție a proiectelor este 
22-28.06.2017, la sediul Primăriei Municipiului 
Zalău. Formularele necesare pentru întocmirea 
dosarului de proiect, precum şi Regulamentul 
privind acordarea de sprijin financiar unită-
ţilor de cult se pot obține de pe site-ul Primăriei 
Municipiului Zalău: www.zalausj.ro -secțiunea: 
Informații publice -Regulamente. Acest anunţ 
a apărut în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, 
nr.93/18.05.2017.
 
l 1.Comuna Ilişeşti, str. Principală, nr. 150, 
județul Suceava, cod fiscal: 4326930, tel./fax: 
0230.521.248, e-mail: primaria_ilisesti@yahoo.
com, în calitate de autoritate contractantă, 
acordă finanţare nerambursabilă pentru activi-
tăţi nonprofit, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare. 2. 
Eligibilitate: solicitanţii persoane juridice- 
cultele religioase recunoscute de lege. 3. 
Acţiuni eligibile: Se derulează conform Regula-
mentului finanţărilor nerambursabile din anul 
2017. 4. Domenii: Cultele religioase. Finan-
ţarea se asigură în proporţie de 90% din 
bugetul local al comunei Ilişeşti. 5. Durata 
finanţării nerambursabile: 01.05.2017- 
31.12.2017. 6. Buget alocat: 30.000Lei. 7. 
Documentaţie: Solicitanţii persoane juridice 
vor depune: a) formularul de solicitare a finan-
ţării; b) bugetul de venituri şi cheltuieli al 
programului/proiectului; c) act constitutiv, 
statut şi certificat de înregistrare fiscală; d) 
situaţia financiară a anului precedent; e) CV-ul 
coordonatorului programului/ proiectului; f) 
certificat fiscal fără datorii pentru solicitant; g)
declaraţie de imparţialitate; h) buget de funda-
mentare pe categorii de cheltuieli. 8. Termen-li-
mită de depunere: 20.06.2017, ora 15.30. 9.
Perioada de evaluare şi selectare proiecte: 
26.06.2017- 29.06.2017. Rezolvarea eventua-
lelor contestaţii se va face în perioada 
03.07.2017- 05.07.2017. 10. Contractele vor fi 
încheiate în termenul legal prevăzut în Regula-
mentul finanţărilor nerambursabile pe anul 
2017. Programul anual al finanţării nerambur-
sabile a fost publicat în Monitorul Oficial 
-Partea a VI-a, numărul 93/18.05.2017.
 
l Judecătoria Iaşi, dosar nr. 30014/245/2012 
Admite în parte cererea de chemare în jude-
cată, astfel cum a fost precizată de reclamanta 
Berlinschi Aurica, CNP 2420616221136 cu 
domiciliul în Iaşi, str. Ciric, nr. 46A, în contra-
dictoriu cu pârâții Cucu Mariana, cu domici-
liul în Iaşi, str.Galbeni, nr.1bis, Cucu 
Alexandru Constantin, cu domiciliul în sat 
Vlădiceni, com. Tomeşti, Cucu Elena, cu domi-
ciliul în sat/com. Holboca, citați şi prin publici-
tate, Scurtu Eelna, CNP 2600404221142, cu 
domiciliul în Iaşi, str. Plăieşilor, nr. 5, bl.Z2, sc. 
A, et. 10, ap. 65, citată şi prin publicitate la uşa 
instanței. Atribuie pârâților Cucu Mariana, 
Cucu Alexandru Constantin şi Cucu Elena 
(moştenitori ai autorului Cucu Alexandru) 
lotul nr. 10, constând în T115F1 1605/6, cum a 
fost identificat în anexa 2B1, cu suprafață de 
684mp, fiind delimitat de punctele de contur 
14, 15, 16, 17, 12, 13 şi 14, precum şi lotul nr. 19 
constând în T115F1605/6, cu suprafața totală 
de 1300mp, delimitat de punctele de contur 
1,2,3,4,5 şi 1. Valoarea totală a loturilor atri-
buite pârâților este de 3169,13 lei. Obligă 
pârâții Cucu Mariana, Cucu Alexandru 
Constantin şi Cucu Elena la plata către recla-
mată a cheltuielilor de judecată, în solidar-în 
sumă de 791,472 lei şi la restituirea către stat a 
ajutorului public judiciar acordat (995,55 lei 
taxă timbru şi 4000 lei onorarii experți), în 
solidar în cuantum de 499,55 lei. Cu drept de 
apel în termen de 15 zile de la comunicare. 
Pronunțată astăzi, 09.02.2017, în şedință 
publică.  
 
l Beneficiarul SC Liptra International SRL, 
proprietar al terenului situat in comuna 
Dascălu, Tarla 25, Jud. Ilfov, nr. cad. 52794, 
50673 (nc vechi 2767), 52216 (nc vechi  1609), 
51651 (nc vechi 1431), 52953 (nc vechi 
2703),50674 (nc vechi 2765), 1608, 870, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a Avizului de Oportunitate pentru 
documentația PUZ „Centru logistic cu clădiri 
având înălțimea de max. 17m,  cu funcțiunea 
de spații industriale de depozitare şi servicii, şi 
conectare la infrastructura majoră de circulație 
(autostrada A3), Tarla 25, comuna Dascălu, 
jud. Ilfov”. Documentația a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Județean Ilfov la data 
12.05.2017. Observații/ comentarii se primesc 
în scris la Direcția de Urbanism din cadrul 
Consiliul Județean Ilfov, Strada Ghe. Manu, 
nr. 18, Sector 1 (tel. 021.212.56.93), în termen 
de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare la Convocarea Adunarii 
Generale Ordinare a actionarilor socie-
tatii Nutricom S.A. publicata in Moni-
torul Oficial nr. 1397 din data de 
27.04.2017 Consiliul de Administratie al 
Nutricom S.A., cu sediul in mun. Olte-
nita, str. Portului, nr. 52, jud. Calarasi, 
cod postal 915400, inregistrata la Regis-
trul Comertului Calarasi sub nr. 
J51/57/1991, Cod unic de inregistrare 
1924239 (in continuare “Societatea”), in 
temeiul art. 1171 din Legea societatilor, 
dispune completarea Ordinii de zi a 
AGOA convocata pentru data de 
31.05.2017, ora 11:00, respectiv pentru 
data de 14.06.2017, la aceeasi ora, cu 
urmatoarele puncte pe ordinea de zi: 1) 
Aprobarea pornirii actiunii in raspun-
dere impotriva membrilor Consiliului 
de Administratie al Societatii revocat 
prin Hotararea AGOA nr. 1/12.09.2016, 
respectiv, impotriva lui Jamil Tohme, 
Gaby Samir Tohme, Charbel Tohme, 
Cange George, Dumitrica Mihai, 
conform art. 155 din Legea societatilor 
nr. 31/1990, pentru actele savarsite de 
acestia dupa data revocarii din functie. 
2) Stabilirea remuneratiei membrilor 
Consiliului de Administratie al Socie-
tatii. 3) Imputernicirea Vicepresedin-
telui Consiliului de Administratie al 
Societatii, Turcanu Robert Paul, pentru 
a efectua direct sau prin mandatar, 
toate formalitatile de publicitate, inre-
gistrare si raportare aferente hotararilor 
adoptate de Catre Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor (inclusiv dar 
nelimitat la publicarea in Monitorul 
Oificial al Romaniei a hotararii, inregis-
trata la Registrul Comertului, reprezen-
tarea in instanta, in fond si caile de 
atac, etc.). De asemenea, persoana 
imputernicita va reprezenta societatea 
in cadrul unei eventuale actiuni in 
anulare sau constatare a nulitatii hota-
rarilor adoptate si va avea dreptul de a 
formula, redacta, sustine, renunta, etc. 
orice aparare necesare in numele socie-
tatii in fata instantelor competente, in 
fond si in caile de atac. Pentru indepli-
nirea prezentului mandat, pesoanele 
imputernicite, impreuna sau separat, 
personal sau prin persoane delegate la 
alegerea lor, pot formula orice cereri si 
semna orice documente (cu titlu de 
exemplu: versiunea consilitata a Actului 
Constitutiv al societatii, cereri, decla-
ratii, adrese, etc.), precum si a furniza 
orice informatii necesare in numele si 
seama societatii. Presedinte al Consi-
liului de Administratie Ing. Rabih 
Hanna Daher 
 
l Completare la Convocarea Adunarii 
Generale Extraordinare a actionarilor socie-
tatii Nutricom S.A. publicata in Monitorul 
Oficial nr. 1419 din data de 28.04.2017 
Consiliul de Administratie al Nutricom S.A., 
cu sediul in mun. Oltenita, str. Portului, nr. 
52, jud. Calarasi, cod postal 915400, inregis-
trata la Registrul Comertului Calarasi sub nr. 
J51/57/1991, Cod unic de inregistrare 
1924239 (in continuare “Societatea”), in 
temeiul art. 1171 din Legea societatilor, 
dispune completarea Ordinii de zi a AGEA 
convocata pentru data de 30.05.2017, ora 
11:00, respectiv pentru data de 14.06.2017, la 
aceeasi ora, cu urmatoarele puncte: 1) Modi-
ficarea Art. 7 din Actul Constitutiv al Socie-
tatii care va avea urmatoarea forma: “ART. 
7. Actiunile Actiunile sunt obisnuite, nomi-
native si dematerializate. Evidenta actiona-
rilor si a detinatorilor de actiuni la Nutricom 
S.A. va fi tinuta doar de catre o societate de 
registru independent privat, conform dispo-
zitiilor art. 180 din Legea nr. 31/1990.” 2) 
Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului 
de Administratie al Societatii, Turcanu 
Robert Paul, pentru a efectua direct sau prin 
mandatar, toate formalitatile de publicitate, 
inregistrare si raportare aferente hotararilor 
adoptate de Catre Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor  (inclusiv dar nelimitat la 
publicarea in Monitorul Oificial al Romaniei 
a hotararii, inregistrata la Registrul Comer-
tului, reprezentarea in instanta, in fond si 
caile de atac, etc.). De asemenea, persoana 
imputernicita va reprezenta societatea in 
cadrul unei eventuale actiuni in anulare sau 
constatare a nulitatii hotararilor adoptate si 
va avea dreptul de a formula, redacta, 
sustine, renunta, etc. orice aparare necesare 
in numele societatii in fata instantelor 
competente, in fond si in caile de atac. 
Pentru indeplinirea prezentului mandat, 
pesoanele imputernicite, impreuna sau 
separat, personal sau prin persoane delegate 
la alegerea lor, pot formula orice cereri si 
semna orice documente (cu titlu de exemplu: 
versiunea consilitata a Actului Constitutiv al 
societatii, cereri, declaratii, adrese, etc.), 
precum si a furniza orice informatii necesare 
in numele si seama societatii. Presedinte al 
Consiliului de Administratie Ing. Rabih 
Hanna Daher

LICITAŢII
l Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenta “Şerban Cantacuzino” al jude-
ţului Prahova, cu sediul în Ploieşti, strada 
Rudului nr. 96, telefon 0244/595366 orga-
nizează în data de 12.06.2017 ora 11 lici-
taţie publică cu strigare în vederea 
valorificării unui caine de serviciu. Docu-
mentele necesare participării la licitaţie a 
persoanelor fizice şi juridice interesate 
(caietul de sarcini şi modelul contractului 
de vânzare - cumpărare), se pot obţine 
începând cu data de 31.05.2017 de la 
sediul unităţii contra sumei de 10 RON. 
Licitaţia se va ţine la sediul unităţii în data 
12.06.2017, ora 11, în caz de neadjudecare 
aceasta urmând a se repeta în datele de 
27.06. respectiv 03.07.2017 ora 11.
 
l Private Liquidation Group IPURL, 
numită l ichidator în dosarul nr. 
608/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea East Bau 
Construct S.R.L., CUI: 8825429 scoate la 
vânzare prin licitație publică:  1. Bunuri 
mobile constând în programare informa-
tice, mobilier şi birotică, autoturism Dacia 
Solenza, an fabricație 2004 la un preț de 
strigare de 2.150,00 lei. 2. Elemente de 
stoc la un preț de strigare de 17.100,00 lei. 
Licitația va avea loc în 25.05.2017 ora 
12:00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereuşită licitația se reia în data de 
01.06.2017, 08.06.2017, 15.06.2017 şi 
22.06.2017 la aceeaşi oră şi în aceeaşi 
locație. Licitantul trebuie să achiziționeze 
un caiet de sarcini privind bunurile supuse 
prezentei licitații, contra sumei de 500 
RON+TVA, ce va cuprinde şi regula-
mentul de vânzare. Licitantul va depune 
la sediul lichidatorului judiciar o cerere de 
participare la licitație, inclusă în caietul de 
sarcini, cu cel puțin o zi înainte de 
termenul licitației stabilit prin anunțul 
public. Informații tel: 0359463661 fax: 
0359463662 e-mail: office@plginsolv.ro.
 
l Debitorul SC Euro Club Hoteluri Şi 
Restaurante SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse Şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Locu-
rile de parcare nr. 5,6,8 şi 9 situate la 
subsolul 2 al imobilului situat în Bucureşti, 
Str. Cercetătorilor nr.9, sector 4. Prețul de 
pornire al licitației pentru vânzarea în bloc 
a locurilor de parcare este de 46.000 lei, 
inclusiv TVA. Prețul Caietului de sarcini 
este de 1.000 lei, exclusiv TVA. Prima 
şedință de licitație a fost fixată la data de 
25.05.2017 ora 14.30, iar dacă bunurile 
imobile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații au fost 
fixate în data de 08.06.2017 şi 15.06.2017 
ora 14.30 la acelaşi preț de pornire. Parti-
ciparea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO86FN-
NB000102560484RO01 deschis la Credit 
Europe Bank România, Sucursala Bucu-
reşti, pe seama debitoarei SC Euro Club 
Hoteluri Şi Restaurante SRL cel târziu cu 
o zi înainte de data şi ora stabilită pentru 
şedința de licitație, a garanției de 10% din 
prețul de pornire al licitației; -achizițio-
narea cel târziu cu o zi înainte de data şi 
ora stabilită pentru şedința de licitație a 
Caietului de sarcini. Prețul caietului de 
sarcini se achită prin OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 deschis la 
Ing Bank -Sucursala Dorobanți, pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu, Urse şi Asoci-
ații SPRL sau în numerar la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. 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 
sup l imentare  sunaț i  la  t e l e fon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.
 
l Cabinet Individual de Insolventa  
Stefanescu Ovidiu Alin, lichidator auto-
rizat, cu legitimatia  nr. 1B2104/2007  
emisa de  UNPIR, public spre cunostinta 
generala ca in ziua de  22.05.2017- ora  
14,00 se vinde la licitatie publica, in loca-
litatea  Rm-Valcea, str. Stirbei Voda nr.76, 
jud.Valcea, averea urmarita, proprietatea 
S.C. Habitat  SRL Rm Valcea, jud. Valcea, 
unitate in lichidare conform Legii 85/2006  
si art.  431 - 433 Cod de procedura civila, 
constand din: 1. Imobil situat mun. Rm. 
Valcea, str. Stirbei Voda, nr. 168, jud. 
Valcea, compus din casa - spatiu de 
birouri cu dependinte cu regim de inal-
time parter, cu aria construita la sol in 
suprafata de 96,05 mp, aria utila in 
suprafata de 75,36 mp si teren in supra-
fata  de 999,73 mp, valoare inlocuire, 
actualizata, fara TVA -  427.310 lei; 2. 
Teren situat in mun. Rm. Valcea – Stolni-
ceni, str. Stolniceni, nr. 153, judetul 
Valcea, in suprafata de 4.079,03 mp, teren 
intravilan – teren ocupat din care : 956,14 
mp teren de categorie curti constructii si 

si 3.122.89 mp teren de categoria arabil - 
valoare inlocuire, actualizata, fara TVA - 
354.540 lei; Total: 781.850,00 lei. Pretul de 
pornire si  de adjudecare nu  este purtator 
de 19% TVA. Toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor de mai sus vor 
incunostiinta lichidatorul societatii( tel. 
0722 740176, 0350 808201 ) inainte de 
data vanzarii. In cazul in care nu se adju-
dica licitatiile vor fi reluate in data de 
03.06.2017, 13.06.2017, 23.06.2017.  Ofer-
tantii interesati sa cumpere aceste bunuri, 
se vor prezenta in locul si ziua vanzarii, 
pana la acest termen,urmand a se 
prezenta oferte de cumparare si sa 
depuna  pentru S.C.  “HABITAT ” -in 
l i c h i d a r e - ,  c o n t  n r . 
RO82BTRL03901202970208XX deschis 
la BTRL RM VALCEA Rm-Valcea, cel 
putin 10% din pretul de incepere a licita-
tiei, aferent bunurilor ofertate. In  situatia 
adjudecarii suma se scade din pret, altfel, 
se restituie.
 
l Anunț de participare la licitație pentru 
concesiune de bunuri proprietate publică 
în baza OU Nr. 54/2006. 1. Informații 
generale privind concedentul: Comuna 
Ileanda, strada 1 Decembrie 1918 nr. 43, 
loc. Ileanda, județul Sălaj, CIF 4495204, 
tel/fax:0260.648.607, e-mail: prim.
ileanda@gmail.com (persoana de contact 
Goron Maria, tel. 0762649958, e-mail: 
marya_goron@yahoo.com). 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii: 
Concesionarea suprafeței de 4.125 mp 
teren situat în intravilanul localității 
Ileanda, comuna Ileanda, în ,,spatele 
morii” având vecini: teren de fotbal - teren 
de volei – vale - şanț CFR, Carte funciară 
nr. 50206. 3. Informații privind documen-
tația de atribuiré. Documentația de atri-
buire care conține şi caietul de sarcini se 
poate procura de la Compartimentul 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Ileanda. 3.1. Se poate intra în 
posesia documentației de atribuire şi a 
caietului de sarcini, conform OU 54/2006, 
art. 20 alin. 2 lit. b, punerea la dispoziția 
persoanei interesate care a înaintat o soli-
citare în acest sens a unui exemplar din 
documentația de atribuire, pe suport 
hârtie şi/sau pe suport magnetic. 3.2. 
Compartimentul Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei Comunei Ileanda, strada 
1 Decembrie 1918 nr.43, loc. Ileanda,  
județul Sălaj. 3.3. Documentația de atri-
buire care include şi caietul de sarcini se 
poate procura  gratuit. 3.4. Data limită 
pentru sol icitarea clarif icări lor: 
08.06.2017, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: În documentația de atri-
buire care include si caietul de sarcini este 
redat explicit modul cum trebuie formu-
lată oferta. 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 14.06.2017, ora 16:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Compartimentul Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei Comunei Ileanda, strada 
1 Decembrie 1918 nr. 43, loc. Ileanda, 
județul Sălaj. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta se va depune într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigílate, unul exterior 
si unul interior. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedința publică de deschidere 
a ofertelor: 15.06.2017, ora 10:00, în biroul 
Viceprimar din cadrul Primăriei Comunei 
Ileanda, strada 1 Decembrie 1918 nr. 43, 
județul Sălaj. 6. Tribunalul Sălaj, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 12, oraş Zalău, 
județul Sălaj, tel: 0260-611.085, fax: 0260-
611.551, e-mail: trsj@just.ro. Plângerea 
prealabilă se adresează autorității publice 
în termen de 30 de zile de la data comuni-
cării actului contestat. Acțiunea în justiție 
se introduce la secția de contencios admi-
nistrativ a tribunalului în a cărui juris-
dicție se af lă sediul concedentului. 
Împotriva hotărârii tribunalului se poate 
declara recurs la secția de contencios 
administrativ a curții de apel, conform 
prevederilor legale. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate în vederea publicării: 16.05.2017. 
Publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, nr. 92/17.05.2017.
 
l Debitorul SC Anicos Company SRL, 
in faliment, in bankruptcy, en faillite cu 
sediul social în localitatea Vânju Mare, 
str. Republicii nr. 91, jud. Mehedinţi, CIF: 
22495776, J25/580/2007, aflată în proce-
dura de faliment, dosar nr. 8446/101/2010 
– Tribunalul Mehedinti, prin lichidator 
judiciar societatile profesionale de insol-
venta asociat prin contract: Yna Consul-
ting SPRL, Cabinet Individual de 
Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal 
Consulting SPRL şi Consultant Insol-
venţă SPRL, cu sediul procesual ales în 
Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare 
la un preţ diminuat cu 65% faţă de preţul 
stabilit prin raportul de evaluare, 
conform hotararii adunarii creditorilor 
din data de 09.06.2015: Bunul Imobil 
*Fabrică de confecţii* compus din: Hală 

producţie si depozit materiale avand nr. 
cadastral 50202-C1, cu o suprafaţă 
construita de 1782,51 m.p. si o suprafata 
utila de 3339,91 mp; Remiză P.S.I. avand 
nr. cadastral 50202-C2, cu o suprafaţă 
construita de 125,86 m.p. si o suprafata 
utila de 105,12 mp; Bazin de apă avand 
nr. cadastral 50202-C3, cu o suprafaţă  
construita de 101,43 mp si o suprafata 
utila de 84,11 m.p.; Centrală termică 
avand nr. cadastral 50202-C4, cu o supra-
faţă construita de 106,89 m.p. si o supra-
fata utila de 95,09 mp şi teren intravilan 
avand nr. cadastral 50202, în suprafaţă 
de 5652,00 m.p., situat în localitatea 
Vânju Mare, str. Republicii, nr. 91, judeţul 
Mehedinţi, fiind inscris in Cartea 
Funciara nr. 50202 Comuna/Oras/Muni-
cipiu; Vanju Mare. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 473550,00 lei (pret 
neafectat de TVA). Licitaţia va avea loc 
la sediul ales al lichidatorului judiciar în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 
29.05.2017 orele 13:00. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 
196 din data de 08.04.2011 de deschidere 
a procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 8446/101/2010. Partici-
parea la licitaţie publica cu strigare este 
condiţionată de consemnarea la Banca 
Transilvania Surcursala Dr. Tr. Severin a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitionarea caie-
tului de sarcini in valoare de 1000 lei. 
Cont deschis la Banca Transilvania 
Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr. 
RO89BTRL02601202J96730XX. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii suplimentare la tele-
foanele 0742592183, 0252354399 sau la 
sediul profesional al lichidatorului din 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului nr. 
7A, judetul Mehedinti, office@consul-
t a n t - i n s o l v e n t a . r o ,  F a x / Te l : 
0252/35.43.99, Mobil: 0742.592.183. 
Lichidatori judiciari asociaţi, Yna 
Consulting SPRL, Cabinet Individual de 
Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal 
Consulting SPRL şi Consultant Insol-
venţă SPRL
 
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 
682.619,40lei (respectiv 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 25.05.2017 orele 11.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
din din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi, ÎN data de 25 mai 2017 orele 12:00 şi 
se va desfăşura în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 24.03.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevederile Regu-
lamentului 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 licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la lici-
tatie 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 judi-
ciar din mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,  
jud. Iaşi, până la data de 25.05.2017, orele 
11.00. Relaţii suplimentare se pot obţine: 
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232.240.890;  0742.109899,  Fax 
0232.240890.
 
l Anunţ public. 1. Primăria oraşului 
Năsăud, str. Piaţa Unirii, nr.15, jud. 
Bistriţa-Năsăud, organizează în data de 
29.05.2017, ora 10:00 la sediul unităţii, 

licitație publica prin negociere directa 
privind inchirierea următoarelor supra-
feţe de pajişti aparţinând domeniului 
public al oraşului Năsăud, in vederea 
exploatării acestora prin păşunat, astfel: 
Păşune alpina situata in ridul La Saivan 
(1), in suprafață de 71,82 ha; Păşune 
alpina situata in ridul La Saivan (2), in 
suprafață de 32,32 ha; Păşune colinara 
situata in cartierul Liviu Rebreanu, ridul 
Capu Dealului in suprafață de 12,57 ha; 
Ofertele se vor depune separat, pentru 
fiecare trup de păşune; 2. Caietul de 
sarcini se poate ridica de la sediul Primă-
riei oraşului Năsăud, comp. Relații cu 
publicul, începând cu data de  19.05.2017, 
la preţul de 100 lei şi se achită la casieria 
Primăriei oraşului Năsăud; 3. Taxa de 
participare la licitaţie este in cuantum de 
200 lei si se achita la casieria Primăriei 
oraşului Năsăud; 4. Preţul minim de 
pornire al licitației pentru păşunile alpine 
este în cuantum de 370 lei/ha/an iar 
pentru păşunile colinare de 250 lei/ha/an 
- iar durata închirierii este pe o perioada 
de 7 ani de la semnarea acestuia, cu drept 
de prelungire, in condițiile legii, la cererea 
chiriaşului, adresata cu minim 30 de zile 
înaintea expirării perioadei inițiale. 5. 
Documentele solicitate de la ofertanți, 
pentru a putea participa la licitație se pot 
depune până în data de 29.05.2017, ora 
09:00 la sediul Primăriei oraşului Năsăud, 
comp. Relații cu publicul; 6. Relații la tel./ 
0263/ 361026, 361027, fax.  0263/361028, 
361029; 7. Taxa pentru garanția de parti-
cipare la licitație este de 500 lei şi se 
achită la casieria Primăriei oraşului 
Năsăud .

PIERDERI
l Radu Răzvan Andrei declar pierdut 
Certificatul de Conducător de Ambarca-
ţiune de Agrement Clasa C şi D nr. 14691 
eliberat de ANR la data de 16.12.2010.
 
l Pierdut Adeverinta achitare integrala 
locuinta, pe numele Ionescu Mariana Silvia, 
Ionescu Rudolf Dumitru. O declar nula.
 
l Pierdut Act aditional din 11.06.1987 pe 
numele Schultz Constantin si Schultz Elena. 
Il declar nul.
 
l Pierdut Chitanta achitare integrala 
pentru Contract vanzare cumparare cu 
plata in rate nr. 23924/10.12.1992, pe numele 
Filip Elena. O declar nula.
 
l Pierdut Adeverinta achitare integrala 
locuinta, pe numele Ivan Ion. O declar nula.
 
l Pierdut Adeverinta achitare apartament, 
pe numele Stanciu Stefan si Stanciu Maria. 
Declar nula.
 
l Pierdut Proces verbal receptie aparta-
ment din 17.12.1976, pe numele Soimaru 
Ion. Il declar nul.
 
l Pierdut Anexa la Certificatul de Inregis-
trare seria A 0113127 apartinand Sc Euro-
marmi Impex Srl cu sediu in Alba-Iulia, str. 
C l u j u l u i  n r.  1 7 .  J 0 1 / 1 2 0 / 2 0 0 2 , 
CUI.,14519599. O declar nula.
 
l Pierdut Autorizatie de functionare  nr. 
6309/12.01.2017  si Orar de functionare. 
5049/12.01.2017,  eliberate de Primaria 
Arad, pentru  SC Fruit Of Natalia SRL. Le 
declare nule.
 
l Pierdut atestat profesional marfă şi 
cartelă tahograf pe numele Strinu 
Constantin. Le declar nule. 
 
l Subscrisa Incad Publimed S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, sector 2, str. Ceaikovski 
nr. 10, sc. A, et. 2, ap. 9, C.U.I. 9566292, 
J40/5135/1997, declar pierdut certificatul 
constatator privind punctul de lucru din 
Bucureşti, sector 1, str. Puţul lui Zamfir nr. 
60, parter. Îl declar nul.
 
l S.C. Era–Alexa Company S.R.L. cu 
sediul în Bucureşti, sector 6, s-a pierdut 
ecuson auto acces aeroport. 0761.384.095.
 
l Pierdut C.I. seria PH nr. 074133 emis de 
Evidenţa Populaţiei Vălenii de Munte 
Prahova şi certificat de naştere emis de 
Evidenţa Populaţiei a Consiliului Local 
Vălenii de Munte, pe numele Ciocia Amalia.
 
l Pierdut legitimaţie transport Catalina 
Adam. Declar nulă.

DECESE
l Suntem alături de familia Albulet 
Evelyne, Adrian, Delia şi Monica la pier-
derea bunei lor mame şi bunici, Schweic-
hoffer Valeria. Dumnezeu să o odihnească 
în pace pe tanti Coca! Familia Ionisie Nico-
leta, Grigore, Dan şi Raluca, Timişoara.


