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OFERTE SERVICIU
l Angajăm modelier vesti-
mentar, retuşier, croitoreasă. 
Experienţă pe maşini de cusut 
pentru confecţionarea rochiilor 
de ocazie la comandă. Bragadiru, 
rond Rostar. Tel. 0724.30.56.80.

l FIRMĂ DE PAZĂ ANGA-
JEAZĂ AGENŢI DE SECURI-
TATE ŞI INTERVENŢIE 
PENTRU TRENURILE DE 
CĂLĂTORI, CU SAU FĂRĂ 
AT E S TAT.  R E L AŢ I I  L A 
TELEFON: 0785.285.972.

l SC Rosilo Montaj SRL anga-
jează inginer constructor cu 
experienţă de minim 4 ani, carnet 
conducere cat.B, cunoştinţe 
minime de limba chineză. 
Tel.0368.885.814.

l Angajăm şoferi tir, Dane-
marca- Norvegia. Persoană 
contact: Puiu Silviu. Telefon: 
0045/25351103, 0040/743160861. 
E-mail: vmafdeling@intercar-
go-scandinavia.dk.

l UM 01562 Măgurele, din 
Ministerul Apărării Naţionale, cu 
sediul în loc.Măgurele, jud.
Prahova, organizează concursul 
pentru ocuparea postului vacant 
de personal civil contractual, 
referent debutant/studii medii, 
fără condiţii de vechime, astfel: 
-09.05.2017, ora 09.00 -proba 
scrisă; -12.05.2017, ora 09.00 
-interviul; -data-limită de depu-
nere a dosarelor -28.04.2017, ora 
15.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01562 Măgu-
rele, comuna Măgurele, judeţul 
Prahova, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. 
Concursul se organizează în baza 
HG 286/2011. Date de contact ale 
secretariatului  la telefon: 
0244.217.233, int.106.

l Primăria Comunei Văliug, cu 
sediul în localitatea Văliug, nr.56, 
judeţul Caraş-Severin, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
Referent debutant (ghid turistic) 
- 1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 9 mai 2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 10 mai 
2017, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -capacitate deplină 
de exerciţiu; -studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat 
pentru postul de referent grad 

debutant; -adeverinţă de absolvire 
a cursului de ghid turistic sau 
agent de turism; -fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de 28.04.2017, ora 14.00, la 
sediul Primăriei Comunei Văliug. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Văliug, 
persoană de contact: secretar 
comisie, Muntean Carmen-Ca-
mel ia ,  0255.235.601,  fax: 
0255.235.601, e-mail: prim_
valiug@yahoo.com.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs, în 
data de 15.05.2017, ora 10.00, un 
post post de şef serviciu -Serviciul 
Management de Proiect şi un post 
de şef serviciu -Serviciul Investiţii 
şi Servicii Publice în cadrul Direc-
ţiei Investiţii şi Servicii Publice. 
P r o g r a m u l  c o n c u r s u l u i : 
-15.05.2017 -ora 10.00 -proba 
scrisă; -17.05.2017 -ora 12.00 
-interviul; -13.04.2017 -publicitate 
concurs. Condiţii de participare: 
Şef serviciu -Serviciul Manage-
ment de Proiect, 1 post: -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; -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în următoarele domenii 
fundamentale: -ştiinţe inginereşti; 
-ştiinţe sociale; -vechimea în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 2 ani. Şef serviciu 
-Serviciul Investiţii şi Servicii 
Publice, 1 post: candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-

oare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în următoarele ramuri de 
ştiinţă: -inginerie civilă; -inginerie 
mecanică, mecatronică, inginerie 
industrială şi management, în 
domeniile: -inginerie mecanică; 
-inginerie industrială; -ingineria 
mediului; -inginerie şi manage-
ment; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 2 ani. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului, respectiv până în 
data de 02.05.2017, ora 16.30. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234.

l Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanţa, cu sediul în 
localitatea  Constanţa, str.Nicolae 
Iorga, nr. 85, judeţul Constanţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -asistent medical 
principal generalist, 1 post; -asis-
tent medical generalist, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba  scr i să  în  data  de 
09.05.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 15.05.2017, ora 
12.00; -proba practică în data de 
15.05.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: lic.sanitar cu 
echivalare PL/PL; -studii : 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
în muncă: minim 12 luni în speci-
alitate; -abilităţi/cunoştinţe 
operare PC -MS Office (Excel; 
Windows).  Candidaţii  vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a  I I I -a ,  l a  s ed iu l  CRTS 
Constanţa, strada Nicolae Iorga, 
nr.85, Constanţa. Relaţii supli-
mentare  la  sediul :  CRTS 
Constanţa, strada Nicolae Iorga, 
nr.85, Constanţa, persoană de 
contact: ec.Peltecu Elena, telefon/
fax: 0341.180.014, e-mail: crts_
constanta@yahoo.com 

l Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi Materia-
lului Săditor Braşov, conform 
legii 188/1999 (r2) organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
de consilier asistent, astfel: în 
data de 08.05.2017, ora 10.00, 
proba  scr i să ,  în  data  de 
10.05.2017, ora 13.00, interviu. 
Concursul va avea loc la sediul 
instituţiei, str. Ecaterina Varga nr. 
2. Condiţii de participare: studii 
superioare de lungă durată, în 
specialitatea horticultură sau 
agronomie, vechime în speciali-
tate, 1 an. Relaţii la telefon: 
0268/413724.

l Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi Materia-
lului Săditor Braşov, conform 
legii 188/1999 (r2) organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
de consilier asistent, astfel: în 
data de 08.05.2017, ora 10.00, 
proba  scr i să ,  în  data  de 
10.05.2017, ora 13.00, interviu. 
Concursul va avea loc la sediul 
instituţiei, str. Ecaterina Varga nr. 
2. Condiţii de participare: studii 

superioare de lungă durată, în 
specialitatea horticultură sau 
agronomie, vechime în speciali-
tate, 1 an. Relaţii la telefon: 
0268/413724.”

l Ministerul Apelor Şi Pădurilor, 
cu sediul în, B-dul Gheorghe 
Magheru nr 31, Sector 1, Bucu-
reşti, scoate la concurs, în data de  
17.05.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul ministerului, 
următorul post vacant: Consilier 
juridic clasa I, grad profesional 
principal  – Direcția Juridică, 
Birou Contencios. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul Funcţionarilor Publici 
(r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiințelor juri-
dice ;  Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul Minis-
terul Apelor Şi Pădurilor. 

l Ministerul Apelor Şi Pădu-
r i lor,  cu sediul  în ,  B-dul 
Gheorghe Magheru nr 31, Sector 
1, Bucureşti, scoate la concurs, în 
data de  17.05.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul ministe-
rului, următorul post vacant: 
Consilier clasa I, grad profesi-
onal superior - Direcția de 
Comunicare şi Resurse Umane, 
Compartiment SSM. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul Funcţionarilor Publici 
(r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare; Condiţii specifice 
de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; curs în domeniul securi-
tatii şi sănatatii în munca, cu 
continut minim conform celui 
prevazut în anexa nr. 6 lit. B din 
Hotărârea Guvernului  nr. 
1425/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, cu o 
durata de cel putin 80 de ore, 
atestat  prin diploma de studii şi 
certificat de absolvire. Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC : Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 
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 Şi Pădurilor. 

l Ministerul Apelor Şi Pădurilor, 
cu sediul în, B-dul Gheorghe 
Magheru nr 31, Sector 1, Bucu-
reşti, scoate la concurs, în data de  
17.05.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul ministerului, 
următorul post vacant: Consilier 
clasa I, grad profesional principal  
– Direcția Juridică, Birou Legis-
lație. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţi-
onarilor Publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiin-
țelor juridice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul Minis-
terul Apelor Şi Pădurilor. 

l Primaria Municipiului Codlea, 
Jud. Brasov, anunta organizarea 
concursului pentru ocuparea unui 
post vacant functie contractuala 
de executie (durata nedetermi-
nata), cu timp de lucru partial 
respectiv 4 ore/ zi in perioada 
08-10.05.2017, la sediul Primariei 
Municipiului Codlea, Str. Lunga 
nr. 33, dupa cum urmeaza: 
1.muncitor necalificat (femeie de 
serviciu) la Birou Centru Istoric 
Codlea Conditii de participare: - 
Conditiile generale pe care 
trebuie sa le indeplineasca un 
candidat la concurs sunt urma-
toarele: 1.are cetatenia romana, 
cetatenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene; 2.cunoaste 
limba romana, scris vorbit; 3.are 
varsta minima reglementata de 
prevederile legale; 4.are capaci-
tate deplina de exercitiu; 5.are o 
stare de sanatate corespunzatoare 
postului pentru care candideaza; 
6.indeplineste conditiile de studii 
sau alte conditii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la 
concurs; 7.nu a fost condamnat 
definitiv pentru savarsirea unei 
infractiuni contra umanitatii, 
contra staului ori contra autori-
tatii, de serviciu sau in legaturacu 
serviciul, care impiedica infaptu-
irea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie, 
care ar face-o incompatibil cu 
exercitarea functiei, cu exceptia 
situatiei in care a intervenit reabi-
litarea. -Conditii specifice: Pentru 
postul de muncitor necalificat: 
-studii generale; - vechime in 
munca: minim 1 an; Concursul se 
va desfasura dupa urmatorul 
calendar: Conditii de desfasurare 
Selectarea dosarelor de inscriere 
Proba practica Interviu/ pentru 
candidatii admisi la proba prac-
tica Data: 03.05.2017; 08.05.2017; 
10.05.2017; Ora 12,00, 10,00, 
10,00, Locul: Primaria munici-
piului Codlea; Primaria munici-
p i u l u i  C o d l e a ;  P r i m a r i a 
municipiului Codlea. Data limita 

de depunere a dosarelor de parti-
cipare la concurs, la Comparti-
mentul Registratura al Primariei 
municipiului  Codlea este 
28.04.2017. Informatii suplimen-
tare se pot obtine la sediul Prima-
riei Municipiului Codlea sau la 
telefon 0268/251650, int.122, 
Compartiment Resurse Umane

l Primaria orasului Iernut orga-
nizeaza la data de 16.05.2017 
orele 10,00  la sediul institutiei, 
str.P-ta 1 Decembrie  1918 nr. 9, 
orasul Iernut, concurs de recru-
tare pentru ocuparea unor functii 
publice de executie de: inspector 
grad profesional asistent in 
cadrul biroului “Urbanism”,com-
partimentul ,,Mediu”; functia  
publica de consilier juridic grad 
profesional principal; inspector 
grad profesional debutant in 
cadrul compartimentului “Execu-
tari silite”; functia publica de 
inspector grad profesional supe-
rior in cadrul compartimentul 
“Executari silite”; inspector grad 
profesional debutant in cadrul 
compartimentului “Resurse 
umane” si referent grad profesi-
o n a l  s u p e r i o r  i n  c a d r u l 
S.P.C.L.E.P . Conditiile generale 
de participare la concurs sunt cele 
prevazute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 – R privind Statutul 
functionarilor publici  iar cele 
specifice sunt: Pentru functia 
publica de inspector grad profesi-
onal asistent in cadrul biroului 
“Urbanism, compartimentul 
“Mediu”: - studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de 
lunga durata absolvite cu 
diploma de licenta sau echiva-
lenta in specialitatea mediu, ingi-
nerie alimentara. - un an în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 
Pentru functia publica de  consi-
lier juridic grad profesional prin-
cipal - studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de 
lunga durata absolvite cu 
diploma de licenta sau echiva-
lenta in specialitatea drept. - 
vechimea de 5 ani in specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. Pentru functia 
publica de inspector grad profesi-
onal debutant in cadrul comparti-
mentul ,,Executari silite”: - studii 
universitare de licenta absolvite 
cu diploma, respectiv studii supe-
rioare de lunga durata absolvite 
cu diploma de licenta sau echiva-
lenta in specialitatea stiinte 
economice. Pentru functia 
publica de inspector grad profesi-
onal superior in cadrul comparti-
mentul  ,,Executari silite”: - studii 
universitare de licenta absolvite 
cu diploma, respectiv studii supe-
rioare de lunga durata absolvite 
cu diploma de licenta sau echiva-
lenta in specialitatea stiinte 
economice. - vechimea de 9 ani in 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 
Pentru functia publica de 
inspector in cadrul comparti-
mentul “Resurse umane”: - studii 
universitare de licenta absolvite 
cu diploma, respectiv studii supe-
rioare de lunga durata absolvite 
cu diploma de licenta sau echiva-
lenta in specialitatea stiinte 
economice sau administratie; - 
cursuri sau masterat in domeniul 
Resurse umane.
Pentru functia publica de referent 
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in cadrul S.P.C.L.E.P. -studii 
medii absolvite cu diploma de 
bacalaureat; -cursuri de birotica, 
secretariat si inforrmatica; - 
vechimea de 9 ani in specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. Bibliografia 
contine Legea nr. 188/1999 
privind Statutul functionarilor 
publici, Legea nr. 7/2004 privind 
Codul de conduit a functionarilor 
publici. Dosarele se vor depune la 
registratura institutiei in termen 
de 20 zile de la data publicarii in 
Monitorul Oficial.      

l Primăria Oraşului Sărmaşu, 
judeţul Mureş, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
vacante: -mediator sanitar debu-
tant -1 post cu normă întreagă, pe 
perioadă nedeterminată -în 
cadrul Compartimentului Asis-
tenţă socială, autoritate tutelară 
reprezentare romi; -administrator 
II -1 post cu normă întreagă, pe 
perioadă nedeterminată -în 
cadrul Compartimentului admi-
nistrarea pieţelor; -remizier -1 
post cu timp parţial de muncă 
(1/4 normă), pe perioadă nedeter-
minată -în cadrul Compartimen-
tului administrarea pieţelor. 
Concursul se organizează la 
sediul  Primăriei  Oraşului 
Sărmaşu, în data de 9 mai 2017, 
ora 10.00, proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Oraşului 
Sărmaşu. Condiţii generale: 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute  de  a r t . 3  d in  Legea 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: 1.pentru postul de 
mediator sanitar debutant: a)
nivelul studiilor: generale/medii; 
b)absolvent al cursurilor de medi-
ator sanitar (certificat de medi-
ator sanitar) sau absolvent al 
cursului lucrător social (certificat/
adeverinţă). 2.pentru postul de 
administrator II (piaţă): a)studii 
medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; b)
vechime în muncă -minim 3 ani; 
3.pentru postul de remizier 
(piaţă): a)nivelul studiilor: gene-
rale. Bibliografia, actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere   se afişează la sediul 
Primăriei Oraşului Sărmaşu şi pe 
pagina de internet a Consiliului 
Local al Oraşului Sărmaşu: http://
www.sarmasu.ro. Informaţii la 
telefon: 0265.421.855. 

l Palatul Naţional al Copiilor 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant 
contractual de contabil şef, în 
cadrul compartimentului finan-
ciar contabil. Condițiile specifice 
postului sunt studii superioare 
economice de lungă durată/ studii 
universitare şi masterat,vechime 
în exercitarea funcţiei de contabil 
în sistemul de învăţământ de 
minimum 10 ani, deţinere certi-
ficat S.E.C. conf. Art. 19 lit b) 
indice 2 şi b) indice 3 din Legea 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordinul 
nr. 496/2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind 
dobândirea şi retragerea certfica-
tului de atestare a cunoştinţelor 
dobândite în Sistemul European 

de Conturi şi cunoştinţe de 
operare PC nivel avansat. 
Concursul constă în parcurgerea 
a trei etape: selecţia dosarelor în 
data de 12.05.2017, proba scrisă 
în data de 18.05.2017 ora 10:00 şi 
interviul în data de 24.05.2017 
ora 10:00, la sediul Palatului 
Naţional al Copiilor din Bld. 
Tineretului nr. 8-10, sector 4 –
Bucureşti. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune la sediul 
Palatului Naţional al Copiilor, 
până la data de 10.05.2017, ora 
16.00. Informații suplimentare se 
obțin consultând site-ul Palatului 
Naţional al Copiilor sau la telefon 
021-330.12.00.

l  A c a d e m i a  d e  P o l i ţ i e 
„Alexandru Ioan Cuza”, cu 
sediul în Bucureşti, Aleea Privi-
ghetorilor nr. 1A, sector 1, organi-
zează concurs cu recrutare din 
sursă internă, din rândul ofiţerilor 
de poliţie sau, după caz, al ofiţe-
rilor care îndeplinesc condiţiile 
legale, pentru ocuparea a 9 
(nouă) posturi de instructor de 
ordine publică (personal didactic 
de predare), după cum urmează: 
a. Facultatea de Poliţie - Departa-
mentul de Poliție - instructor de 
poliţie principal I, poziţia 25, 
disciplinele „Investigații crimi-
nale”, „Operațiuni speciale”; - 
instructor de poliţie principal I, 
poziţia 26, disciplina „Tactică 
polițienească”. b. Facultatea de 
Poliţie - Departamentul de Crimi-
nalistică; - instructor de poliţie 
principal I, poziţia 55, disciplina 
„Metodologie criminalistică”; - 
instructor de poliţie principal V, 
poziţia 58, disciplinele „Tactică 
criminalistică”, „Tehnică crimina-
listică”; - instructor de poliţie 
principal V, poziţia 59, disciplinele 
„Tactică criminalistică”, „Tehnică 
criminalistică”. c. Facultatea de 
Poliţie - Departamentul de 
Educație Fizică; - instructor de 
poliţie principal I, poziţia 75, 
disciplina „Educație fizică”. d. 
Facultatea Poliţie de Frontieră - 
Departamentul de Poliție de 
Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi 
Pregătire Schengen; - instructor 
de poliţie principal V, poziţia 115, 
disciplinele „Management organi-
zațional”, „Sociopsihologie apli-
cată în spațiul Schengen”, „Drept 
vamal”.  c .  Facultatea de 
Jandarmi - Departamentul de 
Jandarmi; - instructor militar I, 
poziţia 149, disciplinele „Tactici, 
tehnici şi procedee de intervenție”, 
„Pregătire militară generală”, 
„Instrucția tragerii”; - instructor 
militar I, poziţia 150, disciplinele 
„Tactica jandarmeriei”, „Pregă-
tire militară generală”, „Instrucția 
tragerii”. Concursul va avea loc în 
perioada 13.04 - 10.05.2017, la 
sediul Academiei de Poliţie. Cere-
rile de participare la concurs, 
înregistrate la Registratura 
unității, se depun la Serviciul 
Management Resurse Umane din 
cadrul Academiei de Poliţie până 
la data de 21.04.2017. Relaţii 
suplimentare referitoare la 
condiţiile şi documentele nece-
sare pentru participarea la 
concurs, precum şi la tematica şi 
bibliografia de concurs, pot fi 
obţinute la sediul Academiei, 
d i r e c t  s a u  t e l e f o n i c  ( l a 
021.317.55.23, interior 17.208 / 
17.204), între orele 09 - 14, şi pe 
pagina www.academiadepolitie.
ro - secţiunea Informaţii publice 
- Anunţuri resurse umane.

l Primăria Comunei Girişu de 
Criş, Județul Bihor anunță: 
Primăria comunei Girişu de Criş, 
județul Bihor, organizează la 
sediul primăriei concurs de recru-
tare, pentru ocuparea următoa-
relor funcții publice  vacante, din 
cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Girişu de 
Criş: 1. Polițist local, clasa I, grad 
profesional asistent, Comparti-
mentul ordine şi linişte publică, 
circulaţia pe drumurile publice; 
Condiții  specifice: -Studii  
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, în domeniul Științe sociale, 
ramura - Științe juridice, Speciali-
zarea – drept; - Vechime în speci-
a l i t a t ea  s tud i i l o r  - 1  an ;  
- Cunoştințe operare calculator, 
nivel de bază -  dovedite cu certi-
ficat/diploma/atestat  de absol-
vire; - Apt din punct de vedere 
medical, fizic şi psihic; - Permis 
de conducere categoria B. 2. Poli-
țist local, clasa III, grad profesi-
onal asistent, Compartimentul 
ordine şi linişte publică, circulaţia 
pe drumurile publice; Condiții  
specifice: - studii: liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat;  - 
Vechime în specialitatea studiilor 
– 6 luni;  - Cunoştințe operare 
calculator, nivel de bază -  dove-
dite cu certificat/diploma/atestat  
de absolvire; - Apt din punct de 
vedere medical, fizic şi psihic; - 
Permis de conducere categoria B. 
3. Polițişti locali, clasa III, grad 
profesional asistent – 2 funcții 
publice vacante în cadrul 
Compartimentului asigurarea 
disciplinei în construcţii, protecţia 
mediului, evidenţa persoanelor, 
afişaj  stradal, activităţi comer-
ciale; Condiții  specifice  - studii: 
liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; - Vechime în specia-
litatea studiilor – 6 luni; - Cunoş-
tințe operare calculator, nivel de 
bază -  dovedite cu certificat/
diplomă/atestat de absolvire; - 
Apt din punct de vedere medical, 
fizic şi psihic; - Permis de condu-
cere categoria B. Datele de orga-
nizare ale concursului sunt: 
 -  pentru proba scrisă:  15 mai 
2017, ora 10.00; - proba de 
interviu  în termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise, asa cum este 
stipulat de art. 53 alin. 1 din HG 
nr. 611/2008. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul 
Primăriei comunei Girişu de Criş, 
în termen de 20 zile de la data 
publicării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. NR. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condițiile de participare şi biblio-
grafia stabilită se afişează la 
sediul şi pe site-ul Primăriei 
Girişu de Criş. Relații suplimen-
tare, se obțin la secretariatul 
primăriei, telefon – 0259390035. 
Primar, Paşca Ioan.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
sector 4, organizează concurs în 
data de 12.05.2017 ora 10.00, 
proba scrisă, interviul urmând a 
se susţine într-un termen de 

maximum 4 zile lucrătoare de la 
data probei scrise, pentru urmă-
toarele funcţii contractuale 
vacante: -Medic –(studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul medicinei cu 
specializarea: expertiză medicală 
şi recuperarea capacității de 
muncă, medicină internă sau 
medicină de familie) –1 post, fără 
condiţii de vechime; -Medic –
(studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
medicină de reabilitare medicală 
(medic de recuperare medicină 
fizică şi balneologie) –1 post, fără 
condiţii de vechime; -Director 
administrativ (studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul ştiințelor administra-
tive sau sociale, master) –1 post, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 1 an; -Șef centru (studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul psiholo-
giei, asistenței sociale sau sociolo-
g i e i ,  m a s t e r  s a u  s t u d i i 
postuniversitare în domeniul 
ştiințelor sociale) –1 post, vechime 
în specialitatea studiilor minim 5 
ani; -Asistent medical generalist 
sau pediatru (studii postliceale 
sanitare) -2 posturi, vechime în 
specialitate necesară minim 6 
luni; -Asistent medical generalist 
principal (studii postliceale sani-
tare) -1 post, vechime în speciali-
tate necesară minim 5 ani; 
-Asistent social (studii superioare 
în domeniul asistenței sociale 
absolvite cu diplomă de licenţă) 
–1 post, vechime în specialitatea 
studiilor minim 6 luni; -Asistent 
social (studii superioare în dome-
niul asistenței sociale absolvite cu 
diplomă de licenţă) –1 post, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 2 ani; -Inspector de specia-
litate (studii superioare în dome-
niul informaticii aplicate sau 
ştiințelor adminsitrative absolvite 
cu diplomă de licenţă) –1 post, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 1 an; -Inspector de specia-
litate (studii superioare în dome-
niul ştiințelor adminstrative 
absolvite cu diplomă de licenţă) 
–1 post, vechime în specialitatea 
studiilor minim 3 ani; -Inspector 
de specialitate (studii superioare 
în domeniul ştiințelor adminstra-
tive absolvite cu diplomă de 
licenţă) –1 post, vechime în speci-
alitatea studiilor minim 1 an; 
-Inspector de specialitate (studii 
superioare în domeniul ştiințelor 
adminitrative absolvite cu 
diplomă de licenţă) –1 post, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 6 luni; -Inspector de speci-
alitate debutant (studii superioare 
în domeniul ştiințelor economice 
absolvite cu diplomă de licenţă) – 
1 post, fără condiţii de vechime; 
-Inspector de specialitate (studii 
superioare în domeniul psiholo-
giei absolvite cu diplomă de 
licenţă) –2 posturi, vechime în 
specialitatea studiilor de minim 5 
ani; -Inspector de specialitate 
(studii superioare în domeniul 
ştiințelor educației, psihologiei, 
sociologiei, psiho-pedagogiei sau 
pedagogiei absolvite cu diplomă 
de licenţă) –1 post, vechime în 
specialitatea studiilor de minim 2 
ani; -Inspector de specialitate 
(studii superioare în domeniul 
educației fizice şi sportului absol-
vite cu diplomă de licenţă) –2 
posturi, vechime în specialitatea 
studiilor de minim 5 ani; 
Inspector de specialitate (studii 

superioare în domeniul asistenței 
sociale absolvite cu diplomă de 
licenţă) –1 post, vechime în speci-
alitatea studiilor de minim 6 luni; 
-Referent de specialitate (studii 
superioare de scurtă durată în 
domeniul pedagogiei absolvite cu 
diplomă de licenţă) –1 post, 
vechime în specialitatea studiilor 
de minim 5 ani; -Inspector (studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat) –8 posturi, vechime 
în specialitatea studiilor minim 5 
ani; -Inspector (studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat) –3 posturi, vechime în speci-
alitatea studiilor minim 2 ani;  
-Psiholog practicant (studii supe-
rioare în domeniul psihologiei 
absolvite cu diplomă de licenţă) 
–1 post, vechime în specialitatea 
studiilor minim 5 ani; -Magaziner 
(studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat) –1 post, vechime 
în specialitatea studiilor minim 2 
ani; -Administrator (studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat) –2 posturi, vechime în speci-
alitatea studiilor minim 5 ani; 
-Muncitor calificat (studii gimna-
ziale şi curs calificare bucătar) -2 
posturi, vechime în specialitatea 
studiilor minim 5 ani; -Muncitor 
calificat (studii gimnaziale şi curs 
calificare bucătar)  -1 post, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 6 luni; -Educator pueri-
cultor (studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat şi curs 
educator puericultor) –1 post, 
fără condiţii de vechime; -Îngri-
jitor curățenie (studii gimnaziale/ 
profesionale) –1 post, fără 
condiţii de vechime; -Îngrijitor 
copii (studii gimnaziale/ profesi-
onale) –14 posturi, fără condiţii 
de vechime; -Muncitor necali-
ficat (studii gimnaziale) -4 
pos tur i ,  fără  condi ţ i i  de 
vechime; -Infirmieră (studii 
gimnaziale) -9 posturi, fără 
condiţii de vechime; Data limită 
până la care se pot depune dosa-
rele de înscriere la secretariatul 
comisiilor de concurs la Servi-
ciul Resurse Umane din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
sector 4, este de 28.05.2017. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute 
la  art.6 din  H.G. nr.286/2011 
republicată cu completările şi 
modificările următoare. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia sunt afişate la sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
sector 4, din str. soldat Enache 
Ion nr. 1A şi pe pagina de 
internet a instituţiei, www.
dgaspc4.ro. Data şi ora susţi-
nerii interviului se afişează obli-
gatoriu odată cu rezultatele la 
proba scrisă şi/sau practică, 
după caz. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la numărul de 
telefon 0372715100 interior 26 
-Serviciul Resurse Umane.        

CITAȚII  
l Se citează pârâta Lață Amalia, 
domiciliată în comuna Șelimbăr, sat 
Veştem județ Sibiu, pentru 
24.04.2017, în dosar nr 463/198/ 
2015, la Judecătoria Brezoi, în 
proces cu reclamanta Bîrleanu 
Mihaela – obiect uzucapiune.

l Se citează pârâta Ștefănescu 
Karina, cu domiciliul în comuna 

Prundeni, sat Călina, județul 
Vâlcea şi cu reşedința la familia 
Menning Gheorghe Oswald, în 
comuna Bradu, județul Sibiu, 
pentru 25.04.2017, la Judecătoria 
D r ă g ă ş a n i ,  î n  d o s a r  n r. 
483/223/2017, pentru divorț.

l Se citează Peţenchea Mona, 
Peţenchea Ioana, Ishikawa 
Manuela Simona, Prisecaru 
Mariana Dorina, Plugaru Paul, 
Plugaru Petru, Plugaru Silvia, în 
dosar 10889/193/2008* al Judecă-
toriei Botoşani, la 12 mai 2017.

l Ţiprigan Cornelia, chem în 
judecată pe Bîlbă Alin Dumitru- 
intervenient  în  dosar  nr. 
2645/222/2016, cu termen la 
15.05.2017, dosar ce are ca obiect 
răspundere civilă delictuală, aflat 
pe rolul Judecătoriei Dorohoi.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numita Piţigoi Maria, domiciliată 
în Franţa, Paris, 46 Rue des 
Orteaux 75020, în calitate de inti-
mată în dosarul  c ivi l  nr. 
512/90/2017, cu termen de jude-
cată în data de 28.04.2017, având 
ca obiect înlocuire măsură de 
protecţie specială, aflat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

l  E s t e  c i t a t a  i n  d o s a r  
13601/55/2015, la Judecatoria 
Arad avand ca obiect revocare 
donatie numita Berce Ioana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Pecica Str 420 nr 31, in calitate de 
parata pentru termenul din data 
de 20.04.2017.

l Se citează Pănăete Doiniţa 
Mariana cu ultimul domiciliu în 
Craiova, Str.Mihail Străjan, nr.3, 
Bl.a4, sc.3, ap.6, Jud.Dolj, în cali-
tate  de  pârâtă ,  în  dosar 
nr.8737/215/2013* la Judecătoria 
Craiova, în data de 12.05.2017, 
CF4.

l RCS&RDS SA cheamă în 
judecată pe Vasile Marius Ștefă-
niţă în dosar 19742/215/2016, 
Judecătoria Craiova, ccom6cc,  în 
data de 12.05.2017, ora 10.30.

DIVERSE  
l Anunț public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu- Ferma Ever 
Green SRL. Ferma Ever Green 
SRL anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Investiții în 
producerea bricheților din 
biomasă la Ferma Ever Green 
SRL” propus a fi amplasat în sat 
Bălăceanca, Comuna Cernica, 
strada Ogorului, nr.36, județul 
Ilfov. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Bucu-
reşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1 şi la sediul societății Ferma 
Ever Green SRL din sat Bălă-
ceanca, comuna Cernica, strada 
Ogorului, nr.36, județul Ilfov. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov.

l Municipiul Rm. Sărat, titular 
al  „Planului de mobilitate urbană 
a Municipiului Râmnicu Sărat”, 
cu amplasamentul in municipiul 
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Rm. Sărat, jud. Buzău, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii primei versiuni a planului la 
A.P.M. Buzău în vederea obţinerii 
avizului de mediu. Informaţiile 
privind prima variantă de plan 
înaintată pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Buzău, str. Demo-
crației nr. 11,  şi la sediul titula-
rului din municipiul Rm. Sărat, 
strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, 
judeţul Buzău în zilele  lucră-
toare, de luni până vineri, între 
orele 08.00 – 14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic, în 
scris,  la sediul A.P.M. Buzău, în 
termen de 15 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunțului.

l Municipiul Rm. Sărat, titular 
al „Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a  Municipiului 
Râmnicu Sărat”, cu amplasa-
mentul in municipiul Rm. Sărat, 
jud. Buzău, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii primei 
versiuni a strategiei  la A.P.M. 
Buzău în vederea obţinerii 
avizului de mediu. Informaţiile 
privind prima variantă de plan 
înaintată pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Buzău, str. Demo-
crației nr. 11,  şi la sediul titula-
rului din municipiul Rm. Sărat, 
strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, 
judeţul Buzău în zilele  lucră-
toare, de luni până vineri, între 
orele 08.00 – 14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic, în 
scris,  la sediul A.P.M. Buzău, în 
termen de 15 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunțului.

l Comuna Răcăciuni, com.Răcă-
ciuni, jud.Bacău, str.Ştefan cel 
Mare, nr.42, tel.0234.251.212, fax: 
0234.251.586, e-mail:  cl_raca-
ciuni@yahoo.com, cod fiscal: 
4 6 7 0 3 3 0 ,  f a c e  c u n o s c u t 
Programul anual al finanțărilor 
nerambursabile din bugetul local 
al comunei Răcăciuni pentru 
activități nonprofit de interes 
general pentru anul 2017, în 
condițiile Legii nr.350/2005, 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. 
Denumirea autorității finanța-
toare: Comuna Răcăciuni, cod 
fiscal: 4670330, adresa: com.
Răcăciuni, jud.Bacău, str.Ştefan 
ce l  Mare ,  nr.42 ,  t e lefon : 
0234.251.212, e-mail: cl_raca-
ciuni@yahoo.com. Conform HCL 
nr.30/31.03.2017, privind apro-
barea bugetului general al UAT 
Răcăciuni pe anul 2017, suma 
totală alocată cu scopul acordării 
finanțărilor nerambursabile de la 
bugetul propriu pentru activități 
nonprofit este 90.000 de lei. 
Programul anual pentru anul 
2017 ,  aprobat  pr in  HCL 
nr.35/10.04.2017, alocă următoa-
rele sume pe domeniul de activi-
tate: Nr.crt.; Domeniu; Sumă 
alocată: 1.; Culte; 90.000Lei. 
Total: 90.000Lei. 

l Dispoziție pentru convocarea 
Convenției Naționale a Cole-
giului Psihologilor din România 
şi pentru revocarea art. 1 din 
Dispoziția Preşedintelui Cole-
giului Psihologilor din România 
nr. 1/17.01.2017. Având în vedere 
dispozițiile art. 1 din Hotărârea 
nr. 1/10.04.2017 a Comitetului 
director al Colegiului Psihologilor 
din România, prin care, în 
conformitate cu dispozițiile 

art.11, alin.3 din Regulamentul 
de organizare şi funcționare 
internă a Colegiului Psihologilor 
din România, aprobat prin Hotă-
rârea nr. 1/2013 a Convenției 
Naționale a Colegiului Psiholo-
gilor din România, Comitetul 
director al Colegiului Psihologilor 
din România, s-a stabilit că noua 
dată a şedinței Convenției națio-
nale a Colegiului Psihologilor din 
România pentru alegerea foru-
rilor de conducere este 15 iulie 
2017, ora 10.00, la sediul Facul-
tății de Drept, Aula Magna, 
Universitatea din Bucureşti, Blv.
Mihail Kogălniceanu, nr.36-46, 
sector 5, Bucureşti, iar, în cazul în 
care la prima convocare condiția 
de cvorum nu este îndeplinită, 
cea de-a doua dată stabilită este 
31 iulie 2017, ora 10.00, în aceeaşi 
locație, în temeiul dispozițiilor 
art.51 din Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr.213/2004, 
privind exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă prac-
tică, înființarea, organizarea şi 
funcționarea Colegiului Psiholo-
gilor din România aprobată prin 
HG nr. 788/2005, precum şi în 
temeiul art. 41, lit.c) din Legea 
nr.213/2004, privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică, înființarea, orga-
nizarea şi funcționarea Colegiului 
Psihologilor din România. Preşe-
dintele Colegiului Psihologilor 
din România dispune: Art.1.Se 
revocă dispozițiile art.1 din 
Dispoziția Preşedintelui Cole-
giului Psihologilor din România 
nr.1 /17 .01 .2017 .  Ar t .2 .Se 
convoacă şedința Convenției 
Naționale a Colegiului Psiholo-
gilor din România la data de 15 
iulie 2017, ora 10.00, la sediul 
Facultății de Drept, Aula Magna, 
Universitatea din Bucureşti, Blv.
Mihail Kogălniceanu, nr.36-46, 
sector 5, Bucureşti. Art.3.În cazul 
în care la prima convocare 
condiția de cvorum nu este înde-
plinită, se convoacă cea de-a doua 
şedință pentru data de 31 iulie 
2017, ora 10.00, la sediul Facul-
tății de Drept, Aula Magna, 
Universitatea din Bucureşti, Blv. 
Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, 
s e c t o r  5 ,  B u c u r e ş t i . 
Art.4.Prezenta dispoziție se 
comunică membrilor Colegiului 
Psihologilor din România prin 
publicarea acesteia pe site-ul: 
www.alegericpr.ro, precum şi în 
mass-media, în condițiile legii. 
Bucureşti, 10.04.2017, Nr.1.

l Hotărârea nr. 3/2017 a Consi-
liului Colegiului Psihologilor din 
România şi a Comitetului 
director al Colegiului Psihologilor 
din România. Având în vedere: 
(1) faptul că actualul preşedinte 
al Colegiului Psihologilor din 
România (denumit în continu-
area CPR sau Colegiul), domnul 
Aniţei Mihai, şi-a exercitat în 
mod abuziv atribuţiile, cu depă-
şirea limitelor mandatului 
acordat de dispoziţiile legale în 
vigoare cu privire la organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor CPR 
2017, prin emiterea unor serii de 
dispoziţii şi comunicate, fără 
consultarea şi hotărârea forurilor 
competente în reglementarea 
procesului de vot, dispoziţii şi 
comunicate prin care acesta a 
încercat să modifice în mod 
nelegal Procedurile privind desfă-
şurarea alegerilor pentru forurile 
de conducere ale Colegiului apro-

bate prin Hotărârea nr.1/2013 a 
Comitetului Director al Cole-
giului Psihologilor din România 
(denumită în continuarea HCD 
nr.1/2013), cu toate că singurele 
organe abilitate să adopte astfel 
de modificări sunt Comitetul 
director şi Consiliul Colegiului, 
respectiv: (i)prin Dispoziţia nr. 
2/17.01.2017 a preşedintelui Cole-
giului, au fost modificate criteriile 
de alegere pentru forurile de 
conducere prevăzute de dispozi-
ţiile art.26, lit.c) din HCD nr. 
1/2013, prin limitarea experienţei 
manageriale şi de reprezentare a 
candidaţilor doar la cea avută în 
cadrul Colegiului, cu toate că 
dispoziţiile art. 26, lit.c) se referă 
la experienţa managerială şi de 
reprezentare în domeniul profesi-
onal; (ii) prin Dispoziţia nr. 
5/09.02.2017 a preşedintelui Cole-
giului, în mod abuziv şi nelegal, 
(a) au fost mandatate persoane 
nenominalizate din cadrul 
Departamentului juridic şi de 
comunicare să realizeze acţiuni 
care nu intră nici în atribuţiile 
preşedintelui, nici în cele ale 
departamentului menţionat, (b) a 
fost modificată procedura de 
validare a candidaturilor prevă-
zută de dispoziţiile HCD nr. 
1/2013 şi, de asemenea, (c) a fost 
instituită o obligaţie suplimen-
tară, respectiv obligativitatea 
obţinerii avizului juridic pentru 
validarea candidaturilor; astfel, 
prin dispoziţia menţionată, preşe-
dintele a acordat consilierilor 
juridici din cadrul Departamen-
tului juridic şi de comunicare un 
mandat de „a realiza analiza 
juridică a cererilor de înregistrare 
a candidaturilor şi a documen-
telor doveditoare ataşate, precum 
şi pentru emiterea unor avize 
juridice, după caz, necesare în 
vederea validării candidaţilor la 
funcţiile de membru în comitetele 
filialelor teritoriale ale Colegiului, 
precum şi pentru forurile de 
conducere ale Colegiului”, cu 
toate că, potrivit dispoziţiilor 
HCD nr.1/2013, validarea candi-
daturilor pentru alegerile conven-
ţiilor filialelor teritoriale se 
realizează la nivel local, de către 
filialele teritoriale, şi nu la nivel 
de central, de către Departa-
mentul juridic şi de comunicare; 
totodată, referitor la obligativi-
tatea avizului juridic, potrivit art. 
13, alin. (5) din HCD nr. 1/2013, 
contrar celor stabilite de către 
preşedinte prin dispoziţia menţio-
nată, în vederea validării candi-
daţilor, preşedintele filialei 
teritoriale poate solicita avizul 
juridic din partea Direcţiei juri-
dice şi de relaţii publice a Cole-
giului, astfel încât acest aviz nu 
este obligatoriu; (2) faptul că 
măsurile abuzive şi nelegale luate 
de către actualul preşedinte au 
condus la numeroase nereguli în 
organizarea şi desfăşurarea alege-
rilor, nereguli sesizate de către 
membrii Colegiului şi de către 
reprezentanţii filialelor teritoriale, 
fapt ce a condus, în mod justi-
ficat, la imposibilitatea derulării 
procesului de alegeri, sens în care 
menţionăm următoarele inci-
dente: (i)un număr semnificativ 
de candidaturi validate de filiale 
pentru funcţia de reprezentant în 
Convenţia naţională a Colegiului 
nu au fost incluse pe buletinele de 
vot, lucru ce a condus la imposibi-
litatea membrilor anumitor filiale 
de a fi reprezentaţi în forurile de 

conducere ale Colegiului conform 
normei de reprezentare de 1 
reprezentant/35 psihologi, normă 
impusă de dispoziţiile art.26, 
alin.1 din Legea de nr.213/2004, 
precum şi de dispoziţiile art.4, 
alin.1 din HCD nr. 1/2013; (ii) în 
cazul a aproximativ 50% dintre 
filialele teritoriale, pe buletinele 
de vot nu apare niciun candidat 
pentru funcţia de preşedinte al 
filialei (deşi filialele au validat 
candidaturi pentru aceste poziţii), 
iar la 30% dintre filialele terito-
riale, pe buletinul de vot apare un 
singur candidat la funcţia de 
preşedinte al filialei (deşi filialele 
au validat mai multe candidaturi 
pentru această poziţie); (iii) neco-
municarea la timp şi în mod 
transparent a listelor cu psihologii 
cu drept de vot, a listelor de 
candidaţi pentru fiecare poziţie 
de pe buletinele de vot, a moti-
velor pentru care au fost invali-
daţi anumiţi candidaţi, aspecte ce 
au produs confuzie în rândul 
psihologilor prin publicarea de 
informaţii incomplete, neasumate 
şi/sau tardive (ulterioare derulării 
alegerilor); (iv) interdicţia abuzivă 
adresată preşedinţilor de filiale de 
a deschide plicurile în care se 
aflau buletinele de vot a avut 
drept consecinţă încălcarea drep-
tului candidaţilor care nu se 
regăseau pe buletinele de vot sau 
a celor care nu se regăseau pe 
listele psihologilor cu drept de vot 
de a depune contestaţii; (v) comu-
nicarea unui număr insuficient de 
buletine de vot raportat la 
numărul de psihologi cu drept de 
vot din filiale -în cazul filialelor 
Braşov şi Prahova- sau necomu-
nicarea niciunui buletin de vot 
până la data convocării şedinţelor 
filialelor teritoriale -în cazul filia-
lelor Brăila, Olt sau Timiş; (vi) 
comunicarea buletinelor de vot 
incomplete, în sensul că acestea 
nu conţineau toate candidaturile 
transmise /validate la nivelul filia-
lelor teritoriale; astfel, reprezen-
tanţii filialelor teritoriale care 
s-au confruntat cu această 
problemă au solicitat preşedin-
telui Colegiului refacerea buleti-
nelor de vot şi comunicarea 
acestora complete, potrivit listei 
candidaţilor validaţi, însă această 
problemă nu a fost soluţionată de 
către preşedintele Colegiului; (vii) 
procesul de validare realizat de 
către personalul Departamen-
tului juridic şi de comunicare a 
fost unul netransparent, discrimi-
natoriu şi arbitrar, în condiţiile în 
care (a) candidaţii au aflat direct 
de pe buletinul de vot dacă au 
fost sau nu validaţi, neexistând 
până la această dată făcute 
publice motivele invalidării şi 
metodologia de lucru, (b) au 
existat situaţii în care doi candi-
daţi cu aceleaşi piese la dosar, 
respectiv doar CV-ul depus, au 
fost trataţi în mod diferit, 
respectiv unul a fost validat, iar 
celălalt invalidat, (c) au existat 
situaţii în care aceeaşi persoană a 
fost validată pentru a candida la 
o filială şi invalidată la o alta, deşi 
a depus aceleaşi piese la dosar; 
(viii) urmare a acţiunilor persona-
lului Departamentului juridic şi 
de comunicare, din datele dispo-
nibile pe pagina de internet a 
CPR reiese că au fost invalidate 
aproximativ 85% (623 de candi-
daturi din 729) din totalul candi-
daturilor depuse pentru poziţii în 
forurile de conducere ale CPR 

(Consiliul CPR, Comitetul 
director al CPR sau preşedinte 
CPR); (3) faptul că, chiar şi după 
primirea sesizărilor privind nere-
gulile constatate referitoare la 
derularea procesului de alegeri, 
preşedintele actual al Colegiului a 
continuat acţiunile sale abuzive, 
refuzând să coopereze şi să reme-
dieze problemele care au deter-
minat nefinalizarea alegerilor, 
sens în care menţionăm: (i) 
e m i t e r e a  D i s p o z i ţ i e i 
nr.6/01.03.2017 şi a Dispoziţiei nr. 
7/02.03.2017 prin care preşedin-
tele a dispus revocarea manda-
telor acordate prin Dispoziţia 
Preşedintelui  Comitetului 
director al Colegiului către preşe-
dinţii filialelor teritoriale Braşov, 
Buzău, Ialomiţa, Prahova, 
Tulcea, Olt, Bucureşti, Vrancea şi 
Bihor, precum şi obligarea aces-
tora la predarea ştampilelor filia-
lelor teritoriale, cu toate că 
mandatele acestora acordate în 
temeiul legii erau în derulare; (ii) 
e m i t e r e a  D i s p o z i ţ i e i  n r. 
19/23.03.2017 prin care, în afara 
oricăror dispoziţii legale, preşe-
dintele, reţinând în mod eronat, 
cu rea-credinţă, faptul că în 
anumite filiale teritoriale nu au 
fost organizate alegeri, cu toate că 
acesta avea cunoştinţă despre 
situaţia actuală a alegerilor, 
respectiv faptul că au fost organi-
zate alegeri teritoriale, însă, 
având în vedere neregulile 
constatate, s-a hotărât suspen-
darea/amânarea acestora, a 
stabilit prin intermediul acestei 
dispoziţii posibilitatea oricărui 
grup de iniţiativă constituit 
dintr-un număr nespecificat de 
membri ai filialei, să reorganizeze 
alegerile filialelor teritoriale, fără 
a dispune însă şi remedierea 
problemelor care au împiedicat 
finalizarea acestora; (4) faptul că, 
dată fiind imposibilitatea deru-
lării procesului de alegeri urmare 
a acţiunilor abuzive şi nelegale 
coordonate de către actualul 
preşedinte al Colegiului, din 
totalul de 34 de filiale teritoriale, 
27 au amânat sau au suspendat 
alegerile până la momentul la 
care vor fi întrunite condiţiile 
legale de desfăşurare, (condiţii ce 
nu au fost întrunite până la data 
de 18.03.2017, dată până la care 
mai puteau fi organizate Conven-
ţiile filialelor teritoriale conform 
calendarului alegerilor), iar 7 
filiale au desfăşurat alegerile, deşi 
în procesele-verbale ale acestor 
alegeri se menţionează faptul că 
au existat nereguli (de exemplu, 
buletinele de vot erau incom-
plete); (5) faptul că, preşedintele 
Colegiului a refuzat în repetate 
rânduri să convoace forurile de 
conducere ale Colegiului , 
respectiv Consiliul Colegiului şi 
Comitetul director, cu toate că, pe 
de o parte, au existat mai multe 
solicitări ale membrilor forurilor 
de conducere în acest sens, iar pe 
de altă parte acest lucru ar fi fost 
absolut necesar pentru deblocarea 
situaţiei actuale privind procesul 
de alegeri; cu toate acestea, prin 
Dispoziţia nr. 4/09.02.2017, preşe-
dintele a convocat doar şedinţa 
excepţională a Consiliului Cole-
giului, însă pentru data de 
19.04.2017, ulterior finalizării 
alegerilor CPR 2017, Colegiul 
neavând astfel posibilitatea să ia 
decizii în vederea remedierii situ-
aţiei actuale a alegerilor; (6) 
faptul că, potrivit comunicatului 

de presă nr. 294/VIII/3 din data 
de 24.03.2017, publicat de către 
Direcţia Naţională Anticorupţie 
pe pagina de internat a instituţiei 
(http://www.pna.ro/comunicat.
xhtml?id=8081), preşedintele 
Colegiului Psihologilor din 
România, domnul Aniţei Mihai, a 
fost trimis în judecată de procu-
rorii Direcţiei Naţionale Antico-
rupţ ie  pentru  săvârş i rea 
infracţiunilor de (a) conflict de 
interese în formă continuată (trei 
acte materiale) şi (b)folosirea sau 
prezentarea cu rea-credinţă de 
documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă 
fapta are ca rezultat obţinerea pe 
nedrept de fonduri europene, 
reţinându-se că, în contextul 
derulării proiectului „SCOP 
-specializarea consilierilor de 
orientare profesională”, finanţat 
din fonduri europene, imple-
mentat de Agenţia Naţională de 
Ocupare a Forţei de Muncă în 
parteneriat cu Colegiul Psiholo-
gilor din România, inculpatul 
Aniţei Mihai, în calitatea sa de 
preşedinte al Colegiului Psiholo-
gilor din România, şi-a atribuit şi 
a încheiat două contracte cu el 
însuşi, iar un alt contract l-a atri-
buit şi l-a încheiat cu soţia sa. 
Astfel, Aniţei Mihai a obţinut un 
folos pentru sine şi pentru soţia sa 
de 336.147Lei (din care 307.475 
Lei -sumă aferentă contractelor 
încheiate cu propria persoană şi 
28.672Lei  -sumă aferentă 
contractului încheiat cu soţia sa). 
De asemenea, se mai reţine faptul 
că, pentru a justifica sumele de 
bani primite în executarea celor 
două contracte de prestări de 
servicii pe care şi le-a atribuit 
sieşi, în perioada noiembrie 
2010-ianuarie 2012, inculpatul 
Aniţei Mihai a prezentat la 
Agenţia Naţională de Ocupare a 
Forţei de Muncă un număr de 28 
de rapoarte ce conţineau date 
inexacte, nereale, cu privire la 
orele prestate ca expert, în condi-
ţiile în care aceste ore nu puteau 
efectiv, fizic, să fie prestate. 
Astfel, însumând orele declarate 
ca fiind lucrate în cadrul proiec-
tului SCOP cu celelalte ore 
pentru care inculpatul Aniţei 
Mihai era salarizat sau le presta 
benevol în alte activităţi (profesor 
universitar titular sau asociat la 
mai multe facultăţi, angajat al 
unei firme, expert sau alte funcţii 
în alte 5 proiecte finanţate din 
fonduri europene, preşedinte al 
Colegiului Psihologilor, activităţi 
de coordonare editorială şi docto-
rate, participare la activităţi 
profesionale în ţară şi străinătate 
etc), reieşea că acesta lucrase 
peste 20 de ore într-o zi (inclusiv 
în zilele de sâmbătă şi duminică) 
sau chiar un număr de ore de 
muncă ce depăşea durata unei 
zile; (7) faptul că, urmare a trimi-
terii în judecată a preşedintelui 
Aniţei Mihai pentru săvârşirea 
infracţiunilor de (a) conflict de 
interese în formă continuată (trei 
acte materiale) şi (b) folosirea sau 
prezentarea cu rea-credinţă de 
documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă 
fapta are ca rezultat obţinerea pe 
nedrept de fonduri europene, 
Comisia de Deontologie şi Disci-
plină din cadrul Colegiului Psiho-
log i lo r  d in  România  s -a 
autosesizat, propunând Comite-
tului director suspendarea drep-
tului de liberă practică pe o 
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perioadă de 6 luni a domnului 
Aniţei Mihai (conform art. 54, lit. 
c) şi art. 55 din Legea nr. 
213/2004, privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică, înfiinţarea, orga-
nizarea şi funcţionarea Colegiului 
Psihologilor din România, şi 
propunând Consiliului Colegiului 
(conform art. 30, lit.a) din Legea 
nr. 213/2004, privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică, înfiinţarea, orga-
nizarea şi funcţionarea Colegiului 
Psihologilor din România, să 
analizeze faptele domnului Aniţei 
Mihai care au afectat grav activi-
tatea Colegiului şi imaginea 
profesiei şi să ia toate măsurile 
legale pentru asigurarea unui 
interimat pentru derularea alege-
rilor şi redresarea activităţii insti-
tuţionale; (8) faptul că, atât 
acţiunile abuzive ale domnului 
Aniţei Mihai cu privire la deru-
larea alegerilor CPR 2017, cât şi 
trimiterea acestuia în judecată de 
către Direcţia Naţională Antico-
rupţie, au afectat semnificativ 
activitatea Colegiului, au îngrădit 
în mod nelegal drepturile 
membrilor Colegiului de a alege şi 
de a fi aleşi, au adus însemnate 
prejudicii Colegiului şi imaginii 
profesiei de psiholog; (9) nevoia 
urgentă de remediere a proble-
melor apărute în derularea proce-
sului de alegeri şi asigurarea 
bunului mers al activităţii Cole-
giului, în condiţii de legalitate, 
prin intermediul unei conduceri 
executive a Colegiului care să-şi 
exercite atribuţiile potrivit dispo-
ziţiilor legale aplicabile; în 
temeiul dispoziţiilor art. 30, lit. a) 
din Legea nr.213/2004, privind 
exercitarea profesiei de psiholog 
cu drept de liberă practică, înfiin-
ţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Psihologilor din 
România, Consiliului Colegiului 
Psihologilor din România şi 
Comitetul director al Colegiului 
Psihologilor din România, 
întruniţi în şedinţa comună din 
data de 10.04.2017, hotărăsc 
următoarele: I.Începând cu data 
de 10.04.2017, domnul Aniţei 
Mihai se suspendă din funcţia de 
preşedintele al Colegiului Psiho-
logilor din România şi se revocă 
toate mandatele acordate preşe-
dintelui Colegiului Psihologilor 
din România, domnul Aniţei 
Mihai, conform dispoziţiilor 
art.19, alin.(2) din Regulamentul 
din data de 19 aprilie 2013 de 
organizare şi funcţionare internă 
a Colegiului Psihologilor din 
România. II.Începând cu data de 
10.04.2017, în temeiul art.32 din 
Legea nr.213/2004, privind exerci-

tarea profesiei de psiholog cu 
drept de liberă practică, înfiin-
ţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Psihologilor din 
România, se numeşte doamna 
Florinda Golu în funcţia de 
preşedinte interimar al Colegiului 
Psihologilor din România până la 
data alegerii unui nou preşedinte 
de către Convenţia Naţională a 
Colegiului Psihologilor din 
România. III. Începând cu data 
de 10.04.2017, preşedintele inte-
rimar al Colegiului Psihologilor 
din România, doamna Florinda 
Golu are toate atribuţiile preşe-
dintelui prevăzute la art. 41 din 
Legea nr. 213/2004, privind exer-
citarea profesiei de psiholog cu 
drept de liberă practică, înfiin-
ţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Psihologilor din 
România, precum şi cele prevă-
zute la art. 42 din Regulamentul 
din data de 19 aprilie 2013 de 
organizare şi funcţionare internă 
a Colegiului Psihologilor din 
România. IV. De îndată ce 
această hotărâre va fi adoptată, în 
temeiul art. 57, alin. (3) din Regu-
lamentul din data de 19 aprilie 
2013 de organizare şi funcţionare 
internă a Colegiului Psihologilor 
din România, structura de suport 
a Colegiului Psihologilor din 
România intră sub coordonarea şi 
conducerea preşedintelui inte-
rimar al Colegiului Psihologilor 
din România, doamna Florinda 
Golu. V. De îndată ce această 
hotărâre va fi adoptată, preşedin-
tele suspendat, domnul Aniţei 
Mihai, va preda, iar preşedintele 
interimar, doamna Florinda Golu, 
va lua în primire, în baza unui 
proces-verbal de predare-primire, 
ştampilele Colegiului Psihologilor 
din România, cheile de la sediul 
Colegiului Psihologilor din 
România, precum şi orice alte 
obiecte, înscrisuri, documente, 
parole etc. deţinute de către 
domnul Aniţei Mihai având în 
vedere funcţia de preşedinte, pe 
care nu o mai ocupă, ca urmare a 
suspendării. VI. În situaţia în 
care, preşedintele suspendat, 
domnul Aniţei Mihai, nu se va 
conforma art.V din prezenta 
hotărâre în termenele şi condiţiile 
stabilite, se declară nule ştampi-
lele Colegiului Psihologilor din 
România şi se aprobă noul format 
/model al ştampilelor Colegiului 
Psihologilor din România, anexă 
prezentei, care face parte inte-
grantă din prezenta hotărâre. 
VII. Se mandatează preşedintele 
interimar, doamna Florinda Golu, 
să reprezinte Colegiului Psiholo-
gilor din România în relaţiile cu 
terţii (instituţii bancare, instituţii 

şi autorităţi publice, persoane 
fizice şi juridice), precum şi să 
comunice prezenta hotărâre 
terţilor interesaţi incluzând, dar 
fără a se limita, instituţiile 
bancare la care Colegiului Psiho-
logilor din România deţine 
conturi, Regia Autonomă Moni-
torul Oficial etc. VIII.Prezenta 
hotărâre intră în vigoare azi, 
10.04.2017, şi se va publica în 
mass-media. IX. Prezenta hotă-
râre va fi comunicată Secretaria-
tului General al Guvernului, 
conform dispoziţiilor art. 3, alin. 
(4) din Ordinul nr. 591/2012, 
privind procedurile publicării, 
republicării şi rectificării, precum 
şi ale publicării în numere 
speciale, cu tiraj limitat, a actelor 
în Monitorul Oficial al României, 
în sensul că persoana împuterni-
cită să certifice actele transmise 
spre publicare este doamna 
Florinda Golu, în calitate de 
Preşedinte interimar al Colegiului 
Psihologilor din România. X. Se 
mandatează doamna Florinda 
Golu să comunice prezenta hotă-
râre tuturor preşedinţilor filialelor 
teritoriale, în vederea afişării 
prezentei hotărâri la sediile filia-
lelor teritoriale şi publicării pe 
paginile de internet ale filialelor 
teritoriale, în măsura în care 
acestea există.

NOTIFICĂRI  
l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de adminis-
trator judiciar al debitorului S.C. 
Vib Dual S.R.L.,  conform 
Sentinței Civile nr. 69/JS din data 
de 23.03.2017, pronunţată de 
către Tribunalul Caraş - Severin 
în dosarul  nr. 1083/115/2017, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. 
(2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din 
Legea nr. 85/2014, coroborate cu 
art. 71 alin. (2) sau, după caz, art. 
73 alin. (1) din acelaşi act 
normativ. Notifică Deschiderea 
procedurii  insolvenţei – proce-
dura generala - împotriva debi-
toarei S.C. Vib Dual  S.R.L. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor asupra averii debitoarei este: 
08.05.2017. Termenul limită de 
verificare a creanţelor, de admi-
tere, afişare şi comunicare a 
Tabelului preliminar al creanţelor 
este: 29.05.2017. Termenul pentru 
întocmirea şi afişarea Tabelului 
definitiv al creanţelor admise este: 
26.06.2017. Prima şedinţă a 
Adunării Generale a Creditorilor 
debitoarei  va avea loc la data de: 
06.06.2017, orele 12.00 la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din  
Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, Jud. Caraş-Se-
verin, având ca ordine de zi: 
prezentarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea comite-
tului creditorilor; confirmarea 
lichidatorului judiciar; alte 
menţiuni. 

SOMAȚII  
l Somatie. Avand in vedere ca 
prin actiunea civila ce face 
o b i e c t u l  d o s a r u l u i  n r. 
2745/55/2017 al Judecatoriei 
Arad, petentul Ciurar Marcu, 
domiciliat in Siria, str. 85 Infan-
terie nr. 14, jud. Arad, solilicita 
dobandirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra 
imobilului situat in Siria str. 85 

Infanterie, nr. 14, jud. Arad, (nr. 
adm. Vechi 94), inscris in CF 
nr.304651 Siria, nr.top 199-200, 
asupra caruia sunt mentionati in 
cartea funciara ca proprietari 
Hirsch Baltazar si sotia Hirsch 
(nascuta Steger) Elisabeta, cei 
interesati sunt invitati sa faca 
opozitie fata de aceasta actiune in 
termen de o luna de la afisarea 
prezentei, in caz contrar urmand 
a se trece la judecarea cauzei. 
Termen de judecata fixat in cauza 
; 25.05.2017,  sala 145, ora 8,30.

l Somație. Emisă în temeiul 
art.130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin Încheierea de şedință din 
data de 11.04.2017, privind 
cererea înregistrată sub dosar nr. 
375/246/2017 al Judecătoriei 
Ineu, formulată de petentul 
Bornea Teodor-Dan, domiciliat în 
comuna Bocsig, nr.666, județul 
Arad. Petentul susține că a 
dobandit dreptul de proprietate 
pe titlu de uzucapiune prin joncti-
unea posesiilor cu numitul Palcu 
Teodor, asupra  imobilul înscris în 
CF nr. 305042 Bocsig, provenită 
din conversia de pe hârtie a CF 
nr. 2464 Bocsig, nr. top 1149/68, 
compus din teren intravilan in 
suprafață de 1439mp, la nr. adm. 
667 asupra căruia figurează ca şi 
proprietar tabular sub B.1, 
vaduva lui Iercosan Nicolae, 
respectiv Iercosan Maria, dece-
data la data de 16.09.1964  exerci-
tand o  posesie continuă, utilă, 
publică, exclusivă, fără echivoc şi 
sub nume de proprietar.Toți cei 
interesați au posibilitatea să 
depună de îndată opoziție la 
Judecătoria Ineu, întrucât în caz 
contrar în termen de o lună de la 
ultima afişare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii 
petentului cu privire la consta-
tarea dreptului lor de proprietate.

l Somație. Prin cererea înregis-
trată sub dosar nr.234/246/2017 
petentul Palcu Gavril Teodor 
domiciliat în Bocsig nr.440, jud. 
Arad solicită înscrierea dreptului 
de proprietate asupra imobilului 
teren extravilan înscris în CF 
nr.304807 Bocsig, cu nr. cadastral 
304807 compus din teren extra-
vilan în suprafață de 5800mp, 
imobil asupra căruia figurează ca 
proprietar tabular sub B1 
defuncta -Butar Rafila decedată 
la data de 09 iunie 1992. În urma 
acesteia sunt somați, în baza 
art.130 din Decretul- Lege 
nr.115/1938, toți cei interesați de 
îndată să înainteze opoziție la 
Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar, în termen de o lună de la 
această ultimă publicare se va 
proceda la soluționarea cererii. 
Prezenta somație se va afişa timp 
de o lună la Tabla de afişare a 
Judecătoriei Ineu şi la Primăria 
comunei Bocsig.

l Somație. Emisă în temeiul 
art.130 din Decretul-Lege 
nr.115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin Încheierea de şedință din 
data de 11.04.2017, privind 
cererea înregistrată sub dosar 
nr.454/246/2017 al Judecătoriei 
Ineu, formulată de petentul 
Morariu Ioan, domiciliat în 
comuna Cermei, nr.251, județul 
Arad. Petentul susține că a folosit 
imobilul înscris în CF nr.304262 
Cermei, provenită din conversia 

de pe hârtie a CF nr.443 Cermei, 
nr. top 199-200/a, compus din 
casă cu nr. adm. vechi 173/A, nou 
251 curte şi grădină în suprafață 
de 1439mp, imobil asupra căruia 
figurează ca şi proprietari tabulari 
sub B.1, Morari Mihai acelaşi cu 
Morariu Mihaiu, decedat la data 
de 05 mai 1950 şi Morar Sînziana, 
aceeaşi cu Morar Sînza, decedată 
la data de 04 decembrie 1958 
emis de Primăria comunei 
Cermei sub nr.32/05.12.1958, 
petentul susținând că a exercitat 
posesia continuă, utilă, publică, 
exclusivă, fără echivoc şi sub 
nume de proprietar de peste 50 de 
ani şi fără ca alte persoane să 
facă acte de posedare sau tulbu-
rare, ani de la decesul proprieta-
rului tabular. Toți cei interesați au 
posibilitatea să depună de îndată 
opoziție la Judecătoria Ineu, 
întrucât în caz contrar în termen 
de o lună de la ultima afişare sau 
publicare se va proceda la anali-
zarea cererii petentului cu privire 
la constatarea dreptului lor de 
proprietate.

LICITAȚII  
l Liceul Tehnologic „Dimitrie 
Gusti” organizează în data de 
22.05.2017, ora 14.00, licitaţie 
publică pentru închirierea sălii de 
sport. Relaţii la tel. 021.313.18.24.

l Primăria Comunei Țuțora 
organizează licitație publică 
deschisă cu depunere de oferte 
pentru concesionarea unor tere-
nuri şi spații, precum şi vânzarea 
unor spații aparținând dome-
niului privat al Comunei Țuțora. 
Lista cu bunurile mobile şi 
imobile poate fi consultată la 
sediul Primăriei Țuțora, de unde 
pot fi procurate şi caietele de 
sarcini şi documentația de atri-
buire, zilnic între orele: 08.00-
16.00, începând cu 25.04.2017. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 04.05.2017, orele 16.00. 
Ședința de selecție a ofertelor se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Țuțora, în data de 05.05.2017, 
începând cu ora 10.30. Relații 
suplimentare pot fi obținute la 
te lefon:  0232/298800 sau 
0232/298777.

l Rotomotor SRL Galaţi, C.U.I. 
1 1 5 3 8 3 2 4 ,  D o s a r  n r . 
4065/121/2015, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică autoutilitară 
Dacia (2005), în datele de : 
14,21,28,04.2017, ora 10.00. Lici-
tațiile vor avea loc la cel mai mare 
preț oferit cu condiția să existe 
minim două oferte. Ultimele lici-
tații au fost organizate la 50% din 
prețul stabilit prin raportul de 
evaluare, respectiv 2.200 lei. 
Prețul nu includ TVA. Ofertanţii 
vor achita până la ora licitaţiei 
contravaloarea Caietului de 
sarcini şi garanţia de 10% din 
preţul de vânzare. Prezentul 
anunţ constituie şi notificare către 
creditori, debitori şi orice altă  
persoană interesată în cauză. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0236/470525; 0722/654481.

l Orizont Beta SRL Galaţi, prin 
lichidator judiciar, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică, în 
d a t e l e  d e  1 9 , 2 6 . 0 4 . 2 0 1 7 
03,10,17,24.05.2017 ora 12.00, 
stoc materii prime, stoc mărfuri 
specifice activităţii de producere 

tâmplărie aluminiu la preţul de 
18.668 lei, plus TVA, preţuri  la 
15% din preţul stabilit prin 
raportul de evaluare. Ofertanţii 
vor achita până la ora licitaţiei 
contravaloarea Caietului de 
sarcini şi garanţia de 10% din 
preţul de vânzare în contul 
colector al  Orizont Beta SRL, 
CUI 1631646, deschis la Banca 
Românescă Galaţi, nr.RO30 
BRMA 0180 0180 2170 0000. 
Prezentul anunţ constituie şi noti-
ficare către creditori şi orice altă  
persoană interesată în cauză. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0236/470525; 0722/654481.

l Control Trading SRL, societate 
in faliment, prin lichidator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare urma-
toarele bunuri mobile: autoutili-
tara Fiat Doblo,  nr. inmatriculare 
PH-36-CTR, an fabricatie 2007 – 
1 . 8 2 0  e e u r o ;  a u t o t u r i s m 
Volkswagen Golf, an fabricatie 
2 0 0 7 ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
PH-66-CTR, la pretul 2.880 euro, 
autoturism Peugeot 107, nr. inma-
triculare PH-15-FPB, an fabri-
catie 2009, la pretul de 1.700 euro. 
Pretul bunurilor sunt cu TVA 
inclus.  Licitatiile se vor organiza 
in data de 21.04.2017 ora 13:30, 
iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
2 4 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
2 8 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 3 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 5 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  0 8 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 0 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 5 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 7 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 9 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 2 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
2 4 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
2 9 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  3 1 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 7 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
1 2 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
1 6 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
2 1 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
2 6 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 8 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
30.06.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0761132931/ 0723357858 sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Debitorul SC Ovai Trans SRL 
societate în insolvență, prin admi-
nistrator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1 .Propr ietatea  imobi l iară 
„Pensiune” -Construcție P+E, cu 
suprafața construită desfăşurată 
de 444mp din care 333mp la 
parter şi 111mp la etaj, având o 
suprfață utilă totală de 388,52mp 
şi  teren aferent în suprafață de 
492mp, situată în Comuna 
Pauleşti, Sat Pauleştii Noi nr.9, 
Județ Prahova. Prețul de pornire 
al licitației este de 205.332Euro 
exclusiv TVA. 2.Mijloc fix 
„Bowling instalație completă” 
- p r e ț  p o r n i r e  l i c i t a ț i e 
101.694,54Lei exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
proprietatea imobiliară aflată în 
proprietatea SC Ovai Trans SRL 
este de 2.000,00Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitațiilor 
pentru proprietatea imobiliară şi 
mijlocul fix aparținând SC Ovai 
Trans SRL reprezintă 100% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
impusă de către creditorul 
garantat. Participarea la licitație 
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este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO80BI-
TR003010065681RO01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia 
Montebelluna Suc. București, Ag. 
Ploiești până la orele 14.00 am 
din preziua  stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului 
de sarcini și a Regulamentului de 
participare la licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul administrato-
rului judiciar. Pentru proprietatea 
imobiliară și mijlocul fix prima 
ședință de licitație a fost stabilită 
în data de 21.04.2017 ora 14.00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de 
2 8 . 0 4 . 2 0 1 7 ;  0 5 . 0 5 . 2 0 1 7 ; 
12.05.2017; 19.05.2017 ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna 
nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat și pe site www.dinu-
urse.ro. 

l CII Valentina Topor Varban 
lichidator al societatii debitoare 
SC Romcar Russian Buses S.R.L. 
i n  f a l i m e n t  i n  d o s a r u l 
nr.24822/3/2010, Tribunalul 
Bucuresti, organizeaza licitatie 
publica la data de 20.04.2017, ora 
14:00, la sediul din Bucuresti, Str. 
Mihai Eminescu nr. 55, Sector 2, 
pentru vanzare bunuri mobile, 
respectiv: 1. caroserie autobuz 
marca  Robus  3237  se r ia 
60000036; 2. caroserie autobuz 
marca  Robus  3237  se r ia 
60000037; 3. Grup motopropulsor 
pentru caroseria cu seria 
60000037; 4. Motor marca 
Cummins tip ISBe 150-30; 5. 
C u t i e  d e  v i t e z e  m a r c a 
Pawlowschi; 6. Piese marunte. 
Bunurile se vand in bloc si se afla 
in incinta UCM Resita. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 45.000 
lei si se va organiza in conditiile 

prevazute in Regulamentul de 
vanzare. Urmatoarea sedinta de 
licitatie este stabilita pentru data 
de 27.04.2017, ora 14 in aceeasi 
locatie si la acelasi pret. Relatii la 
telefon: 031 425 39 31, 0722 535 
144.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. Independenţa 
S.A., cu sediul în localitatea Inde-
pendenţa, jud. Călărași, în 
conformitate cu prevederile Legii 
31/1990 republicată, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru ziua de 
18.05.2017, ora 10.00 la sediul 
societăţii pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
r i lor  la  sfârș i tul  z i le i  de 
20.04.2017, considerată data de 
referinţă. Ordinea de zi este 
următoarea: 1. Prezentarea 
raportului de gestiune al adminis-
tratorilor pentru anul 2016; 2. 
Prezentarea raportului comisiei 
de cenzori; 3. Prezentarea, discu-
tarea și aprobarea bilanţului și a 
contului de profit și pierdere pe 
anul 2016; 4. Descărcarea de 
gestiune a administratorilor 
pentru exerciţiul financiar 2016; 
5. Prezentarea și aprobarea buge-
tului de venituri și cheltuieli și a 
programului de activitate pe anul 
2017; 6. Diverse. Participarea 
acţionarilor se va face personal 
sau prin reprezentant cu procură 
specială. Formularele pentru 
procuri speciale se pot obţine de 
la sediul societăţii. Documente și 
materiale informative cu privire 
la ordinea de zi, se pot consulta la 
sediul societăţii din localitatea 
Independenta, judeţul Călărasi, 
zilnic între orele 8.30-16.30, înce-
pând cu data de 30.04.2017. Dacă 
în data de 18.05.2017 Adunarea 
Generală Ordinară nu îndepli-
nește cvorumul legal pentru 
întrunire, se reprogramează 
pentru ziua de 19.05.2017 ora 
10.00 cu aceeași ordine de zi.

l Președintele Consiliului de 
Administraţie al Societăţii IUB 
S.A. convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii IUB S.A., cu sediul în 

Voluntari, str. Barsei nr. 2, jud. 
Ilfov J23/801/2002, CUI RO 
477949 în data de 15.05.2017, 
orele 12.00, la adresa aleasă din 
București, șos. Orhideelor nr. 12 
B, et. 5, sector 6, pentru toţi 
acţionarii societăţii înregistraţi 
în registrul acţionarilor socie-
tăţii, cu următoarea ordine de 
zi: •Prezentarea, discutarea şi 
aprobarea Raportului de Activi-
tate al Consiliului de Adminis-
traţie și descărcarea de gestiune 
a Consiliului de Administraţie 
al societăţii pe anul 2016. 
•Aprobarea raportului Audito-
rului financiar asupra situaţiilor 
financiare întocmite la data de 
31.12.2016.  •Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea bilan-
ţului contabil al societăţii pe 
anul financiar-fiscal 2016, 
contul de profit și pierdere și 
anexele, după prezentarea 
raportului Consiliului de Admi-
n i s t ra ţ i e  ș i  a  rapor tu lu i 
prezentat de Auditor. •Apro-
barea bugetului de venituri și 
cheltuieli aferent anului finan-
ciar 2017. Participarea se face 
persona l  sau  pe  bază  de 
procură, care poate fi obţinută 
de la adresa din București, șos. 
Orhideelor nr. 12 B, et.5, sector 
6 .  Dacă nu se  întrunește 
condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se va întruni la 
aceeași adresă, aceeași oră, în 
data de 06.05.2017. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 0723.152.632, sau la 
sediul societăţii.

l Președintele Consiliului de 
Administraţie al Societăţii 
C O M E T  S . A .  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. COMET S.A., 
cu sediul în Voluntari, str. Barsei 
nr. 2, jud. depozit 27, complex 
industrial/ comercial Ilfov, 
J23/802/2010; CUI RO 1350870, 
în data de 15.05.2017, orele 
13.00, la adresa aleasă din 
București, șos. Orhideelor nr. 12 
B, et.5, sector 6, pentru toţi acţi-
onarii societăţii înregistraţi în 
registrul acţionarilor societăţii, 
cu următoarea ordine de zi: 
•Prezentarea, discutarea şi 

aprobarea Raportului de Activi-
tate al Consiliului de  Adminis-
traţie și descărcarea de gestiune 
a Consiliului de Administraţie 
al societăţii pe anul 2016. 
•Aprobarea raportului Audito-
rului financiar asupra situaţiilor 
financiare întocmite la data de 
31.12.2016.  •Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea bilan-
ţului contabil al societăţii pe 
anul financiar-fiscal 2016, 
contul de profit și pierdere și 
anexele, după prezentarea 
raportului Consiliului de Admi-
n i s t ra ţ i e  ș i  a  rapor t u lu i 
prezentat de Auditor. •Apro-
barea bugetului de venituri și 
cheltuieli aferent anului finan-
ciar 2017. Participarea se face 
persona l  sau  pe  baza  de 
procură, care poate fi obţinută 
de la adresa din București, șos. 
Orhideelor nr. 12 B, et.5, sector 
6 .  Dacă nu se  întrunește 
condiţia de cvorum cerută, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se va întruni la 
aceeași adresă, aceeași oră, în 
data de 16.05.2017. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 0723.152.632, sau la 
sediul societăţii.

l S.C. Com Super S.A Inmatri-
culata la Oficiul Registrului 
Comertului Maramures sub 
numărul J24/1626/1994, CUI: 
RO 6076547,  Convocarea 
Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor a SC. Com Super 
S.A nr.1/31.03.2017. Cozma 
Elvira, Administrator unic al 
SC Com Super SA, cu respec-
tarea dispozitiilor Legii 31/1990 
și a prevederilor actului consti-
tutiv convoaca în sedinta ordi-
nară, pentru data de 18.05.2017, 
orele 10:00, care va avea loc în 
loc. Baia Mare, B-dul Indepen-
denței, nr. 23, jud. Maramures- 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea situatiilor financiare 
pe anul 2016 și a contului de 
profit și pierderi. 2. Descarcarea 
de gestiune a administratorului 
pe anul 2016. 3. Raportul comi-
siei de cenzori. 4. Raportul 
administratorului. 5. Alegerea 
noilor cenzori. 6. Diverse. Înce-
pând cu data de 01.05.2017, 

documentele și materialele 
informative vizand problemele 
incluse pe ordinea de zi se pot 
consul ta  la  Secre tar ia tu l 
unității. Actionarii pot fi repre-
zentați în adunare de către alți 
actionari pe baza de procura 
specială. Procurile vor fi depuse 
la Secretariatul unității pana cel 
târziu la data de 10.05.2017 ora 
10:00 sub sanctiunea pierderii 
exercitiului dreptului de vot în 
Adunarea Generala. În eventua-
l i ta tea  l ipse i  cvorumului 
statutar Adunarea Generala 
Ordinară urmează a se intruni 
ulterior, în data de 19.05.2017, 
ora 10:00, la aceeași adresa (cu 
mentinerea ordinii  de zi) . 
Convocarea se refera la toți 
actionarii societății inscrisi în 
Registrul Actionarilor la data de 
31.12.2016-data de referinta. 
Administrator unic al SC Com 
Super SA.

l S.C. Com Super S.A Inmatri-
culata la Oficiul Registrului 
Comertului Maramures sub 
numărul J24/1626/1994 CUI: 
RO 6076547  Convocar ea 
Adunarii Generale Extraordi-
nare a Actionarilor a SC. Com 
Super S.A nr. 1/31.03.2017. 
Cozma Elvira, Administrator 
unic al SC Com Super SA, cu 
respectarea dispozitiilor Legii 
31/1990 și a prevederilor actului 
constitutiv convoaca în sedinta 
extraordinară, pentru data de 
18.05.2017, orele 11:00, care va 
avea loc în loc. Baia Mare, B-dul 
Independenței, nr. 23, jud. 
Maramures- cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea lucră-
rilor de finalizare a investitiei 
imobiliare (construcție hala); 2. 
Recunoașterea și punerea în 
funcțiune a halei; 3. Diverse. 
Începând cu data de 01.05.2017, 
documentele și materialele 
informative vizand problemele 
incluse pe ordinea de zi se pot 
consul ta  la  Secre tar ia tu l 
unității. Actionarii pot fi repre-
zentați în adunare de către alți 
actionari pe baza de procura 
specială. Procurile vor fi depuse 
la Secretariatul unității pana cel 
târziu la data de 10.05.2017 ora 
10:00 sub sanctiunea pierderii 

exercitiului dreptului de vot în 
Adunarea Generala. În eventua-
l i ta tea  l ipse i  cvorumului 
statutar Adunarea Generala 
Extraordinară urmează a se 
intruni ulterior, în data de 
19.05.2017, ora 11:00, la aceeași 
adresa (cu mentinerea ordinii de 
zi). Convocarea se refera la toți 
actionarii societății inscrisi în 
Registrul Actionarilor la data de 
31.12.2016-data de referinta. 
Administrator unic al SC Com 
Super SA. Cozma Elvira.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat Profesional 
Transport Marfa si Persoane 
emis pe numele Nastase Marcel 
Ion. Il declar nul.

l S.C. Electro Catrin S.R.L. cu 
sediul in Bucuresti, Str.Ciucea, 
Nr.8, Bl.L18, sc.2, Et.10, Ap.108, 
Sector 3; J40/20243/2008 CUI: 
24819151 anunta pierderea: 
Certificat constatator cf art.15 
Lg.359/2004, elib. declaratia 
nr.438850 din 29.11.2013-Activi-
tati desfasurate in afara sediului 
social si a sediilor. Se declara 
nul.

l Pierdut act vânzare cumpă-
rare pe numele Găman Vasile și 
Găman Georgeta emis  de 
I.C.R.A.L. Sector 3 București.

l Pierdut legitimaţie student 
eliberată de Universitatea de 
Ştiinte Agronomice și Medicină 
Veterinară București, Facultatea 
de Horticultură pe numele 
Brînză F. Geanina –Mădălina. O 
declar nulă.

l Pierdut atestat taxi seria 
CPTx nr.  116005,  valabi l 
22.03.2014 –21.03.2019 eliberat 
de A.R.R. Iași, pe numele: 
Bantaș Daniel. Se declară nul.                           

l Open Media Network SRL 
avand CUI 18284290, anunta 
pierderea Formularului de 
inscriere in Registrul de punere 
pe piata a echipamentelor elec-
trice si electronice cu numarul 
de inregistrare RO-2014-07-
EEE-2090-I. Il declar nul.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând SC Prior Trading Company SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară camion 

Fiat Ducato, serie șasiu ZFA24400007679763, an fabricație 2005, 

AG-15-PRI, 9.132 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 

cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. 

Pentru bunurile menționate, ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi 

înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul 

IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția Ge-

nerală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală 

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

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

privind Codul de procedură fiscală; h). declarația pe proprie 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

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

26.04.2017, ora 14.00, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt 

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

bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 

- 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând SC Atis Control & Co SRL - Pitești, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară N1 Dacia SD 

FSD1K Logan, serie șasiu BFDB1J1211UA6E4, an fabricație 2008, 

AG-30-KSS, 4.459 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 

cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. 

Pentru bunurile menționate, ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi 

înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul 

IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală 

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

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

privind Codul de procedură fiscală; h). declarația pe proprie 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

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

26.04.2017, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt 

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

bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 

- 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând SC Mediapress Argeș SRL - Pitești, după cum ur-

mează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară marca 

Dacia Logan, serie șasiu UU1FSDBL546814253, an fabricație 

2012, AG-13-BKL, 9.235 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% 

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

licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor depune, cu cel 

puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). 

oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 

10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în 

contul IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală 

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

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

privind Codul de procedură fiscală; h). declarația pe proprie 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

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

24.04.2017, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finan-

țelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere  de 

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

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 

- 3252.


