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ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Ialomița. Anunț licitație. În conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. 
Ialomița organizează la sediul din Bd. M. Basarab nr. 14, etaj 6, camera 608, licitație publică în vederea 
vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: Licitație 
organizată în data de 27.07.2016, ora 09.30. 1. Imobil constând în teren extravilan „Cc” în suprafață 
de 73.952 mp, situat în comuna Ciochina, județul Ialomița, prețul de pornire a licitației fiind de 
85287,36 lei (preț cu TVA). Licitație organizată în data de 27.07.2016, ora 10.30. 2. Imobil constând în 
teren intravilan și extravilan, și construcții edificate pe acestea, situat în localitatea Slobozia, județul 
Ialomița (complex Bora) prețul de pornire al licitației fiind de 27.214.923,24 lei (preț cu TVA), astfel: 
Denumire, Suprafața m.p., Valoarea: Teren intravilan, 152.547 mp, 614.433,60 lei; Cabină poartă, 36 
mp, 39.852,00 lei; Clădire hidrofor, 66 mp, 73.008,00 lei; Centrală termică, 291 mp, 91.800,00 lei; 
Basculă, 61 mp, 45.144,00 lei; Cantină, 274 mp, 303.048,00 lei; Laborator, 311 mp, 124.632,00 lei; 
Abator, 510 mp, 204.336,00 lei; Padoc, 99 mp, 6.264,00 lei; Basculă, 21 mp, 6.264,00 lei; Padoc, 57 
mp, 3.564,00 lei; Filtru, 264 mp, 88.776,00 lei; Hală, 2155 mp, 727.704,00 lei; Hală, 2161 mp, 
729.756,00 lei; Hală, 2146 mp, 724.680,00 lei; Hală, 2189 mp, 739.152,00 lei; Hală, 2188 mp, 
738.828,00 lei; Hală, 2191 mp, 739.908,00 lei; Hală, 2185 mp, 737.856,00 lei; Hală, 2182 mp, 
736.884,00 lei; Hală, 2176 mp, 734.832,00 lei; Hală, 2187 mp, 738.504,00 lei; Hală, 2183 mp, 
737.208,00 lei; Hală, 2187 mp, 738.504,00 lei; Hală, 2173 mp, 733.752,00 lei; Hală, 2192 mp, 
740.232,00 lei; Hală, 2177 mp, 735.156,00 lei; Pat uscare, 1239 mp, 135.540,00 lei; Pat uscare, 1257 
mp, 137.484,00 lei; Pat uscare, 1287 mp, 140.724,00 lei; Bazin acumulare, 116 mp, 46.440,00 lei; 
Bazin separator, 194 mp, 43.308,00 lei; Stație pompare, 51 mp, 56.376,00 lei; Pat uscare, 1199 mp, 
131.112,00 lei; Pat uscare, 1284 mp, 140.400,00 lei; Pat uscare, 1284 mp, 140.400,00 lei; Hală, 2172 
mp, 733.428,00 lei; Hală, 2195 mp, 741.204,00 lei; Hală, 2195 mp, 741.204,00 lei; Hală, 2201 mp, 
743.256,00 lei; Hală, 2148 mp, 725.328,00 lei; Atelier, 56 mp, 15.876,00 lei; Depozit medicamente, 
99 mp, 86.076,00 lei; Atelier, 50 mp, 55.296,00 lei; Magazie, 64 mp, 10.908,00 lei; Atelier, 125 mp, 
138.240,00 lei; Centrală termică, 174 mp, 192.456,00 lei; Centrală termică, 134 mp, 49.788,00 lei; 
Post trafo, 115 mp, 127.224,00 lei; Șopron bazine, 322 mp, 23.976,00 lei; Șopron, 68 mp, 5.076,00 
lei; Bazin hidrofor, 313 mp, 64.908,00 lei; Hală, 2186 mp, 738.180,00 lei; Hală, 2179 mp, 735.804,00 
lei; Hală, 2210 mp, 746.280,00 lei; Hală, 2186 mp, 738.180,00 lei; Hală, 2182 mp, 736.884,00 lei; 
Hală, 2195 mp, 741.204,00 lei; Hală 2171 mp, 733.104,00 lei; Hală, 2178 mp, 735.480,00 lei; Hală, 
2173 mp, 733.752,00 lei; Hală, 2168 mp, 732.132,00 lei; Hală, 2150 mp, 725.976,00 lei; Hală, 2155 
mp, 727.704,00 lei; Împrejmuire beton,  254.124,00 lei; Teren extravilan, 114 mp, 147,96 lei; Teren 
extravilan, 176 mp, 227,88 lei; Teren extravilan, 120 mp, 155,52 lei; Teren extravilan, 120 mp, 
155,52 lei; Teren extravilan, 103 mp, 133,92 lei; Teren extravilan, 130 mp, 168,48 lei; Teren 
extravilan, 5795 mp, 7.518,96 lei; Teren extravilan, 120 mp, 155,52 lei; Teren extravilan, 51531 mp, 
66.858,48 lei; Teren intravilan, 122 mp, 491,40 lei. Pasul de licitatie este de 5% din prețul de pornire a 
licitației. Condițiile de participare la licitație: conform HG 731/2007 republicată, privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OG 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului cei interesați vor achita o 
garanție de participare de 10% din prețul de pornire a licitației în contul RO11TREZ3915005XXX00 
5738, CUI 29511925, deschis la Trezoreria Slobozia și vor depune documentele de participare la 
licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată până la data de 26.07.2016, ora 
16.00. Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Ialomița - Compartimentul Valorificare 
Bunuri, aflat la etaj 6, cam. 608, telefon 0243.237144 - interior 151.

OFERTE SERVICIU
l SC Shandong Ningjian angajează: 
controlor de calitate, maiestru electrician 
în construcţii, operator PC. Cunoaşterea 
limbii chineze constituie avantaj. Tel: 
0251.448.408.

l Hotel Capitol Bucuresti angajeaza 
ospatari si bucatari. Salariu atractiv si 
masa de pranz asigurate. Adresa este: 
Calea Victoriei, nr. 29, sector 1, Bucu-
resti. Nr. telefon contact 0758255963 sau 
e-mail: angajare@hotelcapitol.ro

Hidroconstructia S.A angajeaza 
dulgheri, fierari-betonisti, zidari si 
macaragii pentru lucru in Belgia. 
Cerinte: experienta minima 3 ani si 
cel putin 6 luni in strainatate. 
Asteptam CV-urile la adresa de 
e-mail: recrutare@hidroconstructia.
com sau contactati telefonic la 
021.208.14.91- dna. V.Stan si dna. 
A. Bundur.

Hidroconstructia S.A angajeaza 
dulgheri, fierari-betonisti, zidari si 
macaragi i  pentru lucru in 
Germania. Cerinte:experienta 
minima 3 ani si cel putin 6 luni in 
strainatate.Asteptam CV-urile la 
adresa de e-mail: recrutare@hidro-
constructia.com sau contactati 
telefonic la 021.208.14.91-dna. V.
Stan si dna. A. Bundur;

Hidroconstructia S.A angajeaza 
ingineri constructori,sefi santier si 
maistri constructori pentru lucru in 
Germania si Belgia. Cerinte:cunos-
tinte minime de limba germana 
pentru Germania si limba franceza 
sau engleza pentru comunicare 
curenta la nivelul functiei de inca-
drare in Belgia;experienta de 
minim 5ani in executie.Constituie 
un avantaj experienta de lucru in 
strainatate.Asteptam CV-urile la 
adresa de e-mail: recrutare@hidro-
constructia.com sau contactati 
t e l e f o n i c  l a 
021.208.14.91-dna.V.Stan si 
dna.A.Bundur; Se garanteaza 
contracte de munca cu respectarea 
tuturor prevederilor legislatiei 
muncii in tara respective si salariu 
in tara.De asemenea se garanteaza 
cazare in conditii corespunzatoare 
si transport dus-intors.

l În conformitate cu prevederile art. 43 
din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
Ministerul Fondurilor Europene, cu 
sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, 
sector 1, organizează în data de 

27.07.2016, ora 10,00 (proba scrisă) 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarei funcții publice temporar 
vacantă: Consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior– Direcția Coordonare 
Sistem şi Monitorizare, Biroul Coordo-
nare Metodologică Achiziții Publice. 
Condiţii necesare ocupării postului: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă sau studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, vechime în specia-
litatea studiilor mimim 9 ani. Condițiile 
de participare şi de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi alte infor-
mații necesare sunt afişate la sediul 
instituției şi pe site-ul www.fonduri-ue.
ro. Dosarele de concurs se depun în 
termen de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunț, la sediul ministerului.

l Primăria Sectorului 6 organizează 
concurs de recrutare în data de 
17.08.2016, ora 10.00 –proba scrisă, 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacantă de director general 
din cadrul Direcţiei Generale Comuni-
care şi Relaţii Publice. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei Secto-
rului 6 în data de 17.08.2016, ora 10.00, 
proba scrisă. Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei Sectorului 6 şi 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.  
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Primăriei Sectorului 6 www.
primarie6.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Sectorului 6 
-Serviciul Managementul Resurselor 
Umane şi la nr. de telefon 0376.204.437.

l U.M. 0965 Focşani organizează 
concurs  pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de muncitor calificat 
IV–I (electrician), nivelul studiilor: 
şcoală profesională, profil instalaţii 
electrice sau 10 clase profil plus curs de 
calificare profil instalaţii electrice; 
-vechime în specialitate: 2 ani. Loc de 
desfăşurare: sediul unităţii din Focşani, 
strada Republicii nr.14, judeţul Vrancea. 
Probe de concurs: -probă scrisă- 
30.08.2016, ora 09.00; -interviu- 
02.09.2016, ora 09.00. Dosarul de 
concurs va fi depus până la data de 
29.07.2016 ora 14.00, la sediul unităţii, 
telefon 0237/215303, interior 24535.

l Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, în temeiul H.G.286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, scoate 
la concurs  postul contractual vacant de 
Administrator Public. Poate ocupa 
funcţia de Administrator Public 
persoana care îndeplineşte următoarele 

condiţii: -are cetăţenia română; 
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
-are capacitate deplină de exerciţiu; -are 
o stare de sănătate corespunzătoare, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberată de medicul de familie; -are 
studii superioare juridice de lungă 
durată şi master în domeniul adminis-
traţiei publice locale; -are experienţă de 
cel puţin 10 ani în funcţii de conducere 
în cadrul administraţiei publice locale; 
Data limită depunere dosare: 29.07.2016 
orele 16:00, la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru. Concursul începe în data de: 
08.08.2016 orele 10:00 –proba scrisă, 
10.08.2016 orele 10.00- iunterviul, şi se 
desfăşoară la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul, biblio-
grafia şi tematica de concurs se află 
afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Oraş Braga-
diru sau la telefon 021/4480795, interior 
113. Persoana de contact: Oanta Monica 
Georgiana.

l Primăria Comunei Talpa, Județul 
Teleorman organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi contractuale de 
execuție, vacante în cadrul Centrului 
Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice 
Dependente Sf. Maria din comuna 
Talpa: 1. Contabil– 1 post; 2. Bucătar– 1 
post; 3. Îngrijitor bătrâni– 5 posturi. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
Primăriei  comunei  Talpa,  jud. 
Teleorman până la data de 03.08.2016, 
ora 14,00 şi vor conține: -cererea de 
înscriere la concurs adresată conducăto-
rului autorității sau instituției publice 
organizatoare; -copia actului de identi-
tate sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz; 
-copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
precum şi copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituția publică; -carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverințele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; -cazierul 
judiciar sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția 
pentru care candidează; -adeverință 
medicală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unitățile sani-
tare abilitate; -curriculum vitae. Adeve-
rința care atestă starea de sănătate 
conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătății. II Condiții specifice: 1. 

Contabil –Studii superioare în domeniu 
absolvite cu diplomă, Cunoştinţe 
operare calculator/ avansat (word, 
excel); 2. Bucătar –Studii de specialitate 
absolvite cu diplomă, -Vechime în 
domeniu (minim 15 vechime); 3. Îngri-
jitor bătrâni -Studii G/M absolvite cu 
diplomă, -Calificare în domeniu dove-
dită cu acte.
Concursul se va organiza conform calen-
darului următor:  8 august 2016, ora 
10:00: proba scrisă; 10 august 2016, ora 
10:00: proba interviu. Detalii privind 
bibliografia de concurs se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Talpa, Județul 
Teleorman, telefon: 0247898255.

l Institutul de Studii pentru ordine 
Publică, cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Olteniţei 158-160, sector 4, organizează 
concurs pentru încadrare, prin recrutare 
din sursă externă, a cinci posturi de 
personal contractual, astfel; -muncitor 
calificat IV-I, specialitatea operator 
spălător textile; -muncitor calificat IV-I, 
specialitatea ospătar; -muncitor calificat 
IV-I, specialitatea electrician de întreți-
nere şi reparații; -muncitor calificat IV-I, 
specialitatea zugrav şi  -îngrijitor clădiri. 
Condiţii specifice: Pentru operator 
spălător textile: să deţină calificare în 
meseria de spălător textile (emisă de o 
instituţie acreditată);
Pentru ospătar: să deţină calificare în 
meseria de ospătar (emisă de o instituţie 
acreditată); Pentru electrician de întreți-
nere şi reparații: să deţină calificare în 
meseriile de electrician de întreţinere şi 
reparaţii, electrician în construcţii, elec-
trician de întreţinere în construcţii, elec-
trician în construcţii civile şi industriale, 
electrician pentru utilizarea energiei 
electrice; Pentru zugrav: să deţină califi-
care în meseria de zugrav (emisă de o 
instituţie acreditată); Indiferent de 
specialitatea pentru care optează, candi-
daţii trebuie să fie absolvenţi de şcoală 
generală şi să fie declaraţi apt medical şi 
psihologic. Concursurile se vor desfă-
şura la sediul unităţii, după cum 
urmează: Proba practică, la data de 
30.08.2016, -orele 08.00 (spălător textile), 
-orele 09.00 (electrician de întreținere şi 
reparații), -orele 11.00 (zidar), -orele 
13.00 (îngrijitor clădiri), -orele 14.00 
(ospătar).  Interviul,  la data de 
05.09.2016, -orele 09.00 (electrician de 

întreținere şi reparații), -orele 10.00 
(spălător textile), -orele 11.00 (zidar), 
-orele 12.00 (ospătar), -orele 13.00 (îngri-
jitor clădiri). Data limită până la care se 
pot depune dosarele de înscriere este: 
01.08.2016 (orele 13.00). Condiţiile de 
participare, documentele necesare, bibli-
ografia şi tematica precum şi calendarul 
desfăşurării concursului sunt publicate 
pe pagina de internet: www.isop.mai.gov.
ro (informaţii publice/concursuri) şi 
afişate la sediul unităţii. Relaţii supli-
mentare pot fi obţinute, la numerele de 
telefon: 021/3324867 -Biroul Resurse 
umane, în zilele lucrătoare, între orele 
08.30–15.00. Persoane de contact: 
comisar de poliţie Lazăr Tatiana- 
Daniela şi subcomisar de poliţie Gher-
ghiţă Alina- Florentina.

l Primăria comunei Goieşti, judeţul 
Dolj, organizează la sediul din comuna 
Goieşti, str.Principală, nr.128, judeţul 
Dolj, concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacantă de Inspector clasa I, grad profe-
sional debutant, în aparatul de specili-
t a t e  p r i m a r  c o m u n ă  G o i e ş t i , 
compartiment contabilitate, impozite şi 
taxe şi casierie. Condiţii generale: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească,condiţiile 
prevăzute  la  art .54 din Legea 
nr.188/1999(r2) privind Statutul funcţio-
narilor publici. Condiţii specifice: 1. 
Studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă în speciali-
tatea -economie; 2. Cunoştiinţe de 
operare pe calculator nivel mediu. 
Concursul se va desfăşura astfel: Proba 
scrisă în data de 18.08.2016, ora 10.00; 
Proba interviu în data de 23.08.2016, ora 
09.00. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
într-un cotidian de largă circulaţie şi pe 
site Primăriei comună Goieşti, respectiv 
până la data de 04.08.2016. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Goieşti, 
tel.0728.279.880, 0251.452.154.

l Primăria comunei Goieşti, judeţul 
Dolj, organizează la sediul din Comuna 
Goieşti, str. Principală, nr. 128, judeţul 
Dolj, concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacantă de Inspector clasa I, grad profe-

sional debutant, în aparatul de specili-
t a t e  P r i m a r  c o m u n ă  G o i e ş t i , 
compartiment agricol şi cadastru. 
Condiţii generale: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească,condiţiile prevăzute la 
art.54 din Legea nr. 188/1999(r2) privind 
Statutul funcţionarilor publici. Condiţii 
specifice: 1.Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă în 
specialitatea -agronomie, măsurători 
terestre şi cadastru, horticultură. 2.
Cunoştiinţe de operare pe calculator 
nivel mediu. Concursul se va desfăşura 
astfel :  Proba scrisă în data de 
17.08.2016, ora 10.00; Proba interviu în 
data de 22.08.2016, ora 09.00. Dosarele 
de înscrire la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, într-un cotidian de 
largă circulaţie şi pe site Primăriei 
comună Goieşti, respectiv până la data 
de 04.08.2016. Relaţii suplimentare la 
s ed iu l  Pr imăr i e i  Go ie s t i ,  t e l . 
0728.279.880, 0251.452.154.

l Comuna Feleacu, județul Cluj, orga-
nizează concurs de recrutare, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi contractuale, 
vacante de execuție: Birou Buget-fi-
nanțe, contabilitate, Impozite şi taxe 1 
post inspector; 1 post referent. Data şi 
ora organizării probei scrise: 12.08.2016, 
ora 10,00; Data şi ora organizării probei 
interviu: 16.08.2016, ora 10,00. Compar-
timent administrativ: 2 posturi munci-
tori necalificați. Data şi ora organizării 
probei practice: 12.08.2016, ora 10,00; 
Data şi ora organizării probei interviu: 
16.08.2016, ora 10,00. Locul organizării 
concursului:- sediul Primăriei comunei 
Feleacu, sat Feleacu nr.131, județul Cluj. 
B.Condiții de participare la concurs: 
Condiții generale: conform art. 3 din HG 
nr. 286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiții specifice: 
Conform fişei postului. Pentru postul de 
inspector debutant: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă  în ştiințe economice. Pentru postul 
de referent -studii medii liceale, absolvite 
cu diplomă de bacalaureat, vechime 2 
ani; Pentru posturile de muncitori neca-
lificați- studii generale, nu este necesară 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare şi 
executare silită - persoane fizice. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, luna 07, 
ziua 29. În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 29, luna 07, anul 2016, ora 10, în localitatea Giurgiu, bld. Bucureşti, nr. 12, se va 
vinde prin licitaţie publică (licitaţia a-II-a) următorul bun imobil, proprietate a debitorului Sîrbu Ileana-
Daniela cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 107, sc. C, et. 2, ap. 50, cod de 
identificare fiscală 2760112520042: Denumire bunuri imobile - descriere sumară: Apartament 
compus din două camere plus dependinţe în suprafaţă utilă de 39,33 mp., balcon în suprafaţă de 3,08 
mp, împreună cu dreptul de folosinţă asupra terenului aferent respectiv 9,73 mp., situat în localitatea 
Giurgiu, str. Tineretului, bl. 107, sc. C, et. 2, ap. 50, judeţul Giurgiu, anul construcţiei 1980, înscris în 
cartea funciară a localităţii Giurgiu sub nr. 30046-CI-U10, nr. cadastral 138/C/50. Preţul de evaluare 
sau de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA): 51.300 lei. Total: 51.300 lei. Bunul imobil nu este grevat de 
sarcini. Conform art. 292, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal ( Legea nr. 207/2015 ), cu modificările si 
completările ulterioare, este scutita de TVA “livrarea de construcţii/ părţi de construcţii şi a terenurilor 
pe care sunt construite, precum şi a altor terenuri”. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare 
sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare, respectiv în data de 
28.07.2016, ora 16:30: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% 
din preţul de pornire a licitaţiei în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664 cod fiscal 4286895 deschis 
la Trezoreria municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de 
creditorii fiscali ca nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi art. 261 din Legea 207/2015, privind Codul de 
procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 
numărul 0246/216.705, tasta 3,1, la executor fiscal Marian Eremia.
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vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul instituţiei. Bibliografia de 
concurs- afișată la avizierul Primăriei 
comunei Feleacu, județul Cluj și pe 
www.comunafeleacu.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul instituţiei 
sau la numar de telefon: 0264.237.097.

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, Incinta 
Docuri port nr.1, județul Brăila organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante, de: -muncitor 
calificat IV-I (lăcătuș mecanic de întreți-
nere și reparații): 1 post, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Selecția dosarelor de 
concurs în data de: 02.08.2016; -Proba 
practică în data de: 30.08.2016, ora 
09.30; -Proba interviu în data de: 
05.09.2016, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-studii: liceale sau școală profesională cu 
profil industrial, sau studii gimnaziale; 
-sunt declarate apt medical. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs la sediul Bazei de Reparații 
Nave Brăila, Incinta Docuri port nr.1, 
până la data de 29.07.2016, ora 15.00. 
Încadrarea în trepte profesionale a 
candidatului declarat admis se face, în 

funcție de vechimea în specialitatea 
postului și în concordanță cu prevederile 
fișei postului, astfel: -muncitor calificat 
IV -vechime în specialitate mai mică de 
3 ani; -muncitor calificat III -vechime în 
specialitate de minim 3 ani; -muncitor 
calificat II -vechime în specialitate de 
minim 6 ani; -muncitor calificat I  - 
vechime în specialitate de minim 9 ani. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Bazei de Reparații Nave Brăila, 
Incinta Docuri port nr.1, județul Brăila, 
persoană de contact: Anton Tatia-
na-Adela, telefon: 0239/612.241, interior 
26509/26541. 

l Baza de Reparații Nave Brăila, cu 
sediul în localitatea Brăila, Incinta 
Docuri port nr.1, județul Brăila organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante, de: -muncitor 
calificat IV-I (vopsitor industrial): 1 post, 
conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Selecția dosarelor de concurs în data de: 
01.08.2016; -Proba practică în data de: 
29.08.2016, ora 09.30; Proba interviu în 
data de: 02.09.2016, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii: gimnaziale/liceale /
școală profesională cu profil mecanic, 
lăcătușerie, vopsitorie, tinichigerie sau 
operator pafs (poliesteri armați cu fibră 
de sticlă); -curs de calificare în domeniul 

vopsitorie sau adeverință; -sunt decla-
rate apt medical. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs la 
sediul Bazei de Reparații Nave Brăila, 
Incinta Docuri port nr.1, până la data de 
29.07.2016, ora 15.00. Încadrarea în 
trepte profesionale a candidatului 
declarat admis se face, în funcție de 
vechimea în specialitatea postului și în 
concordanță cu prevederile fișei 
postului, astfel: -muncitor calificat IV 
-vechime în specialitate mai mică de 3 
ani; -muncitor calificat III -vechime în 
specialitate de minim 3 ani; -muncitor 
calificat II -vechime în specialitate de 
minim 6 ani; -muncitor calificat I 
-vechime în specialitate de minim 9 ani. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Bazei de Reparații Nave Brăila, 
Incinta Docuri port nr.1, județul Brăila, 
persoană de contact: Anton Tatia-
na-Adela, telefon 0239/612.241, interior 
26509/26541. 

l Primăria comunei Baia, cu sediul în 
localitatea Baia, str.Nicolae Stoleru, nr.2, 
judeţul Suceava, organizează concurs 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei vacante de: consilier, 
clasa I, grad profesional asistent -1 post. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 16.08.2016, ora 09.00; 
-Proba interviu in data de 18.06.2016, 
ora 09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: -studii: studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de licenţă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul asistență 
socială; -vechime -vechimea în speciali-
tatea studiilor, minim 1 an. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Baia, judeţul Suceava. Docu-
mentaţia a fost transmisă ANFP Bucu-
rești, care nu acordă aviz, ci urmează să 
desemneze un responsabil de procedură. 
Relaţii suplimentare la sediul: primăriei 
Baia, persoană de contact: Cocean 
Rodica, telefon: 0230.572.504 (18). 

l Comuna Heleșteni organizează 
concurs  pentru ocuparea a două posturi 
vacante, de conducător autospecială 
P.S.I  funcţii contractuale în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Heleșteni, Compartimentul 
Situţii de Urgenţă. Condiţii de desfășu-
rare a concursului: Proba scrisă se va 
desfășura în data de 08 august 2016, ora 
10.00, la sediul Primăriei comunei Heleș-
teni, judeţul Iași. Interviul se va desfă-
șura în data de 09 august 2016, ora 
10.00, la sediul Primăriei comunei 
Heleșteni, judeţul Iași. Dosarele de 
înscriere  se vor depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei Heleș-
teni. Condiţii de participare la concurs: 

În vederea înscrierii la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească cumulativ 
condiţiile prevăzute de art.3, din  Regu-
lamentul -Cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau  temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modi-
ficările și completătările ulterioare. 
Funcţiile contractuale vacante  pentru 
care se organizează concursul: În cadrul 
Compartimentului Situaţii de Urgenţă 
din Primăria comunei Heleșteni: 2 
posturi de conducător autospecială  
P.S.I. Condiţii de studii și vechime: 
-Permis de conducere cu cel putin cate-
goriile B1, B, C1 și C; -5 ani vechime în 
domeniul categoriei C. Condiţiile de 
desfășurare a concursului, condiţiile de 
participare la concurs,  bibliografia și 
actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere sunt afișate și la 
sediul Primăriei comunei Heleșteni, 
judeţul Iași, relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei comunei Heleșteni, 
persoană de contact: Bortaș Paul Radu 
-secretarul comunei Heleșteni, tel.
nr.0232.716.768.  

l Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanţa, cu sediul în locali-
tatea Constanţa,  str.Nicolae Iorga, nr.85, 
judeţul Constanţa, organizeazã concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 

vacante, de:  -sofer I: ½ post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
08.08.2016, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 10.08.2016, ora 12.00; -Proba 
practică în data de 10.08.2016, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: diplomă de 
bacalaureat sau diplomă de absolvire a 
învăţământului mediu ori profesional de 
specialitate; -vechime în muncă:  minim 
3 ani în activitate ca șofer; -permis de 
conducere pentru șofer profesionist; 
-abilitati, calităţi și aptitudini necesare; 
-responsabilitate, adaptabilitate, reflexe 
bune în domeniul conducerii auto. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul 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 Primăria comunei Goiești, judeţul 
Dolj, organizează la sediul din comuna 
Goiești, str. Principală, nr. 128, judeţul 
Dolj, concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacantă de Consilier , clasa I, grad 
profesional Superior, în aparatul de 
specilitate primar comună Goiești,com-
partiment agricol și cadastru. Condiţii Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna Iulie, Ziua 28. 
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 28, luna Iulie, orele 11.00, anul 2016, în 
localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (a II-a), următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului SC Aqua Proiect Invest SRL, CUI 29080423, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Buturugeni, str. ..., nr. 564: Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale 
și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Teren extravilan agricol - 4500 mp. Prețul de 
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Lei /bucată: 3375 lei. Cota TVA /. Valoarea totală: 
3375 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20% în 
conformitate cu prevedrile art. 141, alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. (b) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal și pct. 37 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile mobile mai sus 
menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: nu este cazul. 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 la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare 
orele – 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul general consolidat și bugetul local) că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Împotriva acestui înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 260 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. (d) din Legea 207/2015, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0246.278023.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
executare silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 28, 
luna 07, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Fashion Triumph SRL, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 12/420, sc. C, et. 3, ap. 40, jud. Giurgiu, cod de 
identificare fiscală 1284164. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Cielo Executive, serie șasiu 
K1ATF19V11D049651, serie motor 001771R, nr. înmatriculare GR 10 FTG. Cantitate/ bucată: 1 buc. 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 1300 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 
20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 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 la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul RO89 
TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 numărul de telefon 0246.216705, tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
executare silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, luna 
Iulie, Ziua 12. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 
se face cunoscut că în ziua de 29, luna Iulie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, 
nr. 12, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a 
debitorului SC Andrei Adonis SRL, CUI 25723348, cu sediul în localitatea Giurgiu, str. Tabiei, nr. 41. a) 
teren în suprafață de 5000 mp, situat în localitatea Găujani, județul Giurgiu, Carte funciară 30314, 
preț de de pornire al licitației 6000 lei. Asupra bunului imobil se notează contractul de comodat pe o 
perioadă de 15 ani, în favoarea d-nei. Arsenie Sorina Anabela. *) cota de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este scutit de TVA, conform 
art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 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 la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 numărul de telefon 0246.216705, tasta 2, 1, cu domnul  Vasile  Preda.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna Iulie, Ziua 05. 
În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că 
în ziua de 28, luna Iulie, orele 13.00, anul 2016, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor 
vinde prin licitație (a III-a), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitoarei Pana Andreea 
Catalina, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești str. Malu Roșu nr. 93/A, bl. 102D, sc. A, ap. 8, județul 
Prahova, CNP: 2870507295900. Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației, exclusiv TVA, Lei /bucată, Cota TVA /: 1. Clădire în suprafață de 955 mp, 143850 lei; 2. Teren 
în suprafață de 3007 mp, 30300 lei. Valoarea totală: 174150 lei. 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 la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul 
general consolidat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva acestui înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind 
Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.(2) lit. (d), din Legea 207/2015 privind 
Codul de Procedură Fiscală când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la 
telefon numărul 0246.278023.
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generale: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească,condiţiile prevăzute la art.54 din 
Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul 
funcţionarilor publici. Condiţii specifice: 
1.Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă în speci-
alitatea –agronomie; 2.Vechime în 
specialitatea studiilor- 9 ani conform art. 
9, lit.a din Legea188/1999 republicată şi 
actualizată 2016; 3.Cunoştiinţe de 
operare pe calculator nivel mediu. 
Concursul se va desfăşura astfel: Proba 
scrisă în data de 19.08.2016, ora 10.00; 
Proba interviu în data de 24.08.2016, ora 
09.00. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
într-un cotidian de largă circulaţie şi pe 
site Primăriei comună Goieşti, respectiv 
până la data de 04.08.2016. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Goieşti, 
tel.0728.279.880, 0251.452.154. 

l Inspectoratul de Stat în Construcții 
-I.S.C.scoate la concurs funcţia publică 
de execuţie vacantă de consilier, clasa I, 
grad profesional principal la Comparti-
mentul Informatizare, Direcția Econo-
mică şi Administrativ, Inspectoratul de 
Stat în Construcții -I.S.C. -aparatul 
central: -Proba scrisă a concursului se va 
desfăşura în data de 16.08.2016, ora 
10.00, la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcții -I.S.C.din Bucureşti, 
str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. Interviul 
va avea loc în data de 19.08.2016, ora 
10.00. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcții -I.S.C., etajul 5, camera 3. 
Condițiile de participare la concurs şi 
bibliografiile se vor afişa la sediul Inspec-
toratului de Stat în Construcții -I.S.C. şi 
pe site-ul: I.S.C. (www.isc-web.ro). Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon: 021.318.17.00, inte-
rior 109.

l Primăria Comunei Bogata, județul 
Mureş, organizează concurs de ocupare 
a postului de guard pe perioadă nedeter-
minată. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei Bogata, 
județul Mureş, în data de 8 august 2016, 
ora 10.00, proba scrisă. Interviul va avea 
loc în maxim 4 zile de la data susținerii 
probei scrise. I. Condiții generale:  - 
candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute la art. 3 din Regula-
mentul aprobat prin H.G.R. nr. 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; II. Condiții specifice: - studii 
generale; - disponibilitate la program 
flexibil; Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune până la data de 1 august 
2016, ora 15, la sediul Primăriei 
Comunei Bogata, județul Mureş. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Bogata şi la nr. de 
telefon 0265.717.100.

l Primăria Municipiului Dorohoi orga-
nizează concurs în data de 08.08.2016 
orele 10.00 proba scrisă şi în data de 
10.08.2016, interviul  pentru ocuparea 
unei  funcţii contractuale de execuție:  
-arhivar i  la Compartimetul secretariat, 
arhivă;  principalele cerinţe  obligatorii  
de participare la  concurs;  -studii  medii 
, liceul  absolvit cu diploma de licență; 
-vechime  minim 6,6 ani  vechime   ani  
în specialitatea studiilor, -noțiuni de 
operare pe calculator –nivel mediu, word 
şi excel. Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul resurse 
umane,  în termen de 10 de zile lucră-
toare de la data publicării anunţului, 

rspectiv până  pe data de  01.08.2016.  
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la Compartimentul  resurse 
umane, din cadrul Primăriei Munici-
piului Dorohoi sau la tel. 0231/610133, 
interior 114.

l Societatea Artifex SRL,cu sediul in 
Focsani, Bld. Bucuresti Nr. 12, Jud. 
Vrancea - telefon 0337100242 -int. 138 
angajeaza 3 persoane constructori de 
tipare in domeniul confectiilor textile. 
Cerinte: -cunostinte in domeniul confec-
tiilor textile de dama; -cunostinte temei-
nice in construirea tiparelor (manual,pe 
carton,electronic); -Studii superioare-cu-
nostinte de limba rusa; -bun organizator 
al timpului de lucru; -capacitatea de a 
lucra in echipa; -spirit de initiativa, 
creativ si atent la detalii; -simt estetic. * 
experienta in executarea si prelucrarea 
tiparelor in sistem electronic, cunostinte 
de limba engleza,constituie un avan-
taj!Responsabilitati: -crearea manuala a 
tiparului,plecand de la un articol vesti-
mentar deja existent sau de la un design; 
-proiectarea, constructia si modificarea 
tiparelor pe zona de confectii adulti; 
-modificarea tiparelor si corectarea lor 
dupa efectuarea probei; -gradarea tipa-
relor pe marimi; -realizarea incadrarilor 
pentru croit; -calculul materialelor de 
consum per model pentru productie.
Oferta: -pachet salarial motivant-mediu 
de lucru placut/posibilitatea dezvoltarii 
personale si avansarii in cariera CV-urile 
se depun la sediul societatii sau pe 
e-mail felix.alexe@artifexfashion.com 
pana la data de 24.07.2016.

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Dolj, scoate la concurs în vederea înca-
drării prin recrutare din sursă externă, 
în condiţiile Legii nr. 53/2003 -Codul 
Muncii (Republicată), Legii nr. 319/2006 
a securităţii şi sănătăţii în muncă, Hotă-
rârii Guvernului nr.286/2011, Hotărârii 
Guvernului nr.355/2007, precum şi ale 
O.M.A.I. nr.291/2011, un post vacant de 
îngrijitor (clădiri), cod COR 515301, 
prevăzut la structura logistică a Inspec-
toratului de Jandarmi Județean Dolj. 
Pot participa, la concursul pentru 
ocuparea postului sus-menţionat, 
persoanele care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii specifice: -au 
absolvit cel puţin studii gimnaziale; -au 
vârsta minimă reglementată de prevede-
rile legale; -sunt declarate apt medical şi 
psihologic. Concursul se va desfăşura la 
sediul Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Dolj, strada Alexandru Mace-
donski, nr.7, judeţul Dolj, începând cu 
data de 11.08.2016, ora 10.00, la urmă-
toarele probe: Proba scrisă -11.08.2016, 
ora 10.00; Interviu - 17.08.2016, ora 
10.00; Actele pentru dosarul de concurs 
vor fi depuse până la data de 02.08.2016, 
ora 16.00, la Serviciul resurse umane din 
cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Dolj, cu sediul în municipiul 
Craiova, strada Alexandru Macedonski, 
nr. 7, judeţul Dolj, telefon 0251534224, 
interior 24412.  Tematica şi bibliografia 
se pot obţine accesând pagina web a 
unităţii www.jandarmeriadolj.ro

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Ialomița, cu sediul în municipiul 
Slobozia, str.Aleea Jandarmeriei, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.53/2003, Codul Muncii republicat, 
H.G.286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant, organizează concurs/examen 
pentru ocuparea unui post de execuţie 
vacant, cu personal recrutat din sursă 
externă, corespunzător funcţiei contrac-
tuale de muncitor calificat IV-I (fochist 

la cazane de apă caldă şi cazane de abur 
de joasă presiune). Pentru a participa la 
concurs/examen candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
Condiţiile generale de participare la 
concurs sunt cele prevăzute de art.3, 
din H.G.286/2011. Condiţiile specifice 
pentru ocuparea postului: -Absolvent 
de studii medii cu diplomă de bacalau-
reat sau al unei şcoli profesionale 
-şcoală de arte şi meserii/şcoală profesi-
onală/ calificare, având una din urmă-
t o a r e l e  s p e c i a l i z ă r i / c a l i f i c ă r i 
profesionale: tehnician instalator 
pentru construcţii, lucrător instalator 
pentru construcţii, instalator instalaţii 
tehnico-sanitare şi de gaze, instalator 
instalaţii de încălzire centrală ori şcoală 
postliceală/şcoală de maiştri având 
calificarea profesională maistru insta-
lator în construcţii sau altă formă de 
învăţământ finalizată cu calificare în 
domeniul instalaţiilor în construcţii; -Să 
facă dovada calificării în meseria 
pentru care solicită participarea la 
concurs; -Să deţină autorizaţia ISCIR 
-clasa C, sau superioară pentru califi-
carea de fochist. Nu este necesară 
vechimea în specialitatea studiilor. 
Concursul va avea loc la sediul Inspec-
toratului de Jandarmi Judeţean 
Ialomița şi va consta în 3 etape succe-
sive, desfăşurate în ordinea menţionată 
mai jos, astfel: 1.Selecţia dosarelor de 
concurs: 02.08.2016; 2.Proba scrisă: 
25.08.2016, începând cu ora 12.00; 3.
Proba de interviu: 30.08.2016, începând 
cu ora 12.00. În vederea participării la 
concurs, candidaţii depun dosarul de 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afişării anunţului pentru 
ocuparea posturilor vacante, respectiv 
până data de 29.07.2016, ora 16.00 la 
Serviciul Resurse Umane, în volum 
complet. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Ialomița, Serviciul Resurse 
Umane -compartimentul Management 
Resurse Umane şi Organizare Structu-
rală,  telefon: 0243.231.057, int. 24507 
-plutonierul major Mircioiu Mihăiță şi 

site-ul: www.jandarmeriaialomita.ro, 
secțiunea Anunţuri din meniul Infor-
mații.  

l Școala de Perfecționare a Pregătirii 
Personalului Poliției de Frontieră 
Drobeta Turnu Severin, cu sediul în 
municipiul Drobeta Turnu Severin, 
strada Serpentina Roşiori nr.3-5, județul 
Mehedinți, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante 
de personal contractual: - 1 post de refe-
rent debutant – 1 A; - 2 posturi de 
muncitorcalificat IV – I (bucătar); - 2 
posturi de muncitorcalificat IV – I 
(ospătar); - 1 post de muncitorcalificat 
IV – I (instalatorsanitar); - 1 post de 
îngrijitor. Condiții generale: - art.7 din 
H.G. 286/2011; Condiții specifice: - 
pentru postul de referent debutant – 1A: 
- să aibă studii liceale cu diplomă de 
bacalaureat; - calificare în domeniul 
economic sau adeverință care să ateste 
vechimea în specialitate de minim 1 an; 
- pentru postul de muncitor calificat IV 
– I (bucătar): - să aibă studii medii; - cali-
ficare în meseria de bucătar sau adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
specialitate de minim 1 an; - pentru 
postul de muncitor calificat IV – I 
(ospătar): - să aibă studii medii; - califi-
care în meseria de bucătar sau adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
specialitate de minim 1 an; - pentru 
postul de muncitor calificat IV – I (insta-
lator sanitar): - să aibă studii medii; - 
calificare în meseria de bucătar sau 
adeverinţă care să ateste vechimea în 
specialitate de minim 1 an; pentru postul 
de îngrijitor: - să aibă studii medii. Dosa-
rele de concurs se depun la Comparti-
mentul Resurse Umane al şcolii, până la 
data de29.07.2016, ora 14.00. Concursul 
constă în 3 etape succesive, după cum 
urmează: a) selecția dosarelor – 
01.08.2016; b) proba scrisă / practică: 
pentru posturile de muncitor calificat 
IV– I (bucătar) şi muncitor calificat IV 
– I (ospătar): proba practică: 16.08.2016, 
începând cu ora 09.00 (bucătar); ora 
12.00 (ospătar); pentru postul de îngri-

jitor: proba practică: 17.08.2016, înce-
pând cu ora 09.00; pentru posturile de 
referent debutant – IA şi muncitor cali-
ficat IV – I (instalator sanitar): proba 
scrisă: 23.08.2016, începând cu ora 09.00 
(referent); ora 12.00 probă practică 
pentru instalator sanitary. c) interviul: - 
pentru postul de muncitor calificat  IV 
– I (bucătar) şi muncitor calificat IV – I 
(ospătar): 19.08.2016, începând cu ora: 
09.00 pentru bucătar şi ora 12.00 pentru 
ospătar; - pentru postul de îngrijitor: 
22.08.2016, începând cu ora: 09.00; - 
pentru postul de referent debutant – IA 
şi muncitor calificat  IV – I (instalator 
sanitar): 26.08.2016, începând cu ora: 
09.00 pentru referent şi ora 12.00 pentru 
instalator. Relații suplimentare si detalii 
cu privire la desfasurarea concursului, se 
pot obține la telefon 0252/208000, int. 
26215, în zilele lucrătoare sau la sediul 
Școlii de Perfecţionare a Pregătirii 
Personalului Poliţiei de Frontieră 
Drobeta Turnu Severin, cu sediul în 
municipiul Drobeta Turnu Severin, 
strada Serpentina Roşiori nr. 3-5, judeţul 
Mehedinţi, telefon 0252/208000, interior 
26215 şi pe pagina de internet a institu-
ţiei www.spcpforsova.ro.

l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Sighetu Marmaţiei, cu sediul 
în municipiul Sighetu Marmaţiei, str. 
Dragoş Vodă, nr.38, jud.Maramureş 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, 
conform HG 286/2011: -muncitor cali-
ficat IV-I, şofer autoturisme şi camio-
nete, încadrarea în trepte se va face în 
funcţie de vechimea în specialitate 
astfel: -00-03 ani inclusiv -muncitor 
calificat IV; -03-06 ani inclusiv 
-muncitor calificat III; -06-09 ani 
inclusiv -muncitor calificat II; -peste 09 
ani -muncitor calificat I. - 1 post la 
compartimentul Tehnic al Biroului 
Logistic; -1 post la compartimentul 
Tehnico-Administrativ al Sectorului 
Poliţiei de Frontieră Sarasău; -1 post la 
compartimentul Tehnico-Administrativ 
al Sectorului Poliţiei de Frontieră 

Vicovu de Sus. -muncitor calificat IV-I, 
mecanic auto, încadrarea în trepte se va 
face în funcţie de vechimea în speciali-
tate astfel: -00-03 ani inclusiv -muncitor 
calificat IV; -03-06 ani inclusiv 
-muncitor calificat III; -06-09 ani 
inclusiv -muncitor calificat II; -peste 09 
ani -muncitor calificat I. -1 post la 
compartimentul Tehnic al Biroului 
Logistic. -muncitor calificat IV-I, elec-
tromecanic auto, încadrarea în trepte se 
va face în funcţie de vechimea în speci-
alitate astfel: -00-03 ani inclusiv 
-muncitor calificat IV; -03-06 ani 
inclusiv -muncitor calificat III; -06-09 
ani inclusiv -muncitor calificat II; -peste 
09 ani -muncitor calificat I. -1 post la 
compartimentul Tehnic al Biroului 
Logistic. -muncitor calificat IV-I, 
tâmplar universal, încadrarea în trepte 
se va face în funcţie de vechimea în 
specialitate astfel: -00-03 ani inclusiv 
-muncitor calificat IV; -03-06 ani 
inclusiv -muncitor calificat III; -06-09 
ani inclusiv -muncitor calificat II; -peste 
09 ani -muncitor calificat I. 1 post la 
compartimentul Administrarea Patri-
moniului Imobiliar al Biroului Logistic; 
-muncitor calificat IV-I, electromecanic, 
încadrarea în trepte se va face în 
funcţie de vechimea în specialitate 
astfel: -00-03 ani inclusiv -muncitor 
calificat IV; -03-06 ani inclusiv 
-muncitor calificat III; -06-09 ani 
inclusiv -muncitor calificat II; -peste 09 
ani -muncitor calificat I. -1 post la 
compartimentul Administrarea Patri-
moniului Imobiliar al Biroului Logistic. 
-muncitor calificat IV-I, electrician de 
întreţinere şi reparaţii, încadrarea în 
trepte se va face în funcţie de vechimea 
în specialitate astfel: -00-03 ani inclusiv 
-muncitor calificat IV; -03-06 ani 
inclusiv -muncitor calificat III; -06-09 
ani inclusiv -muncitor calificat II; -peste 
09 ani -muncitor calificat I. -1 post la 
Biroul Administrativ al Serviciului 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Suceava. -muncitor calificat IV-I, 
fochist cazane cu abur şi apă fierbinte, 
încadrarea în trepte se va face în 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Fizice. Număr de înregistrare ca 
operator de date cu caracter personal - 20002. Nr. ESPF 177994/14.07.2016. În temeiul art., alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri imobile, în 
localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, parter, camera nr. 25, după cum urmează: 1. În data de ziua de 26, luna iulie, anul 2016, ora 

,11.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Popa Florin  cu domiciliul fiscal în localitatea 
Ploiești, str. Lacul Bâlea, nr. 5, bl. 88, sc. F, ap. 104, dosar de executare nr. 1751025293193: - imobil reprezentând apartamentul nr. 104, 
situat în Ploiești, str. Lacul Bâlea, nr. 5, bl. 88, sc. F, parter, compus din două camere de locuit și dependințe, cu o suprafață utilă de 38,89 
mp. Prețul de pornire al licitației este de 78.660 lei lei (exclusiv T.V.A.*). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele 
sarcini: Creditori, Sarcini: Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice - intabulare, drept de ipotecă; Rai�eisen Bank SA - intabulare 
privilegiu special; D.G.R.F.P. Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - intabulare, drept de ipotecă legală, 
sechestru. 2. În data de ziua de 26, luna iulie, anul 2016, ora 14.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, 

,proprietate a debitoarei Ioniță Raluca Gabriela  cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Cosminele, nr. 12, bl. 168, sc. B, ap. 26, dosar 
de executare nr. 193023: - imobil reprezentând apartamentul nr. 26, situat în Ploiești, str. Cosminele, nr. 12, bl. 168, compus din trei 
camere de locuit și dependințe, în suprafață utilă de 48,10 mp. Prețul de pornire al licitației este de 150065 lei (exclusiv T.V.A.*). Bunurile 
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele sarcini:Creditori, Sarcini: Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice - 
intabulare, drept de ipotecă; B.C. Intesa Sanpaolo România SA - ipotecă legală; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - 
intabulare, drept de ipotecă, sechestru. 3. În data de ziua de ziua de 27, luna iulie, anul 2016, ora 11.00, se va vinde prin licitație publică 
deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitoarei Murguleț Iulian Nicolae, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Gheorghe 
Doja, nr. 148, bl. A2, sc. B, ap. 77, dosar de executare nr. 1751027293148: - imobil reprezentând apartamentul nr. 77, situat în Ploiești, str. 
Gheorghe Doja, nr. 148, bl. A2, sc. B, compus din trei camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 61,51 mp. Prețul de pornire al licitației 
este de 136.500 lei (exclusiv T.V.A.*). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Statul 
Român prin Ministerul Finanțelor Publice - intabulare, drept de ipotecă legală; BCR SA - intabulare, drept de ipotecă legală; ANAF - 
D.G.R.F.P. Ploiești - intabulare, drept de ipotecă legală. 4. În data de ziua de 27, luna iulie, anul 2016, ora 14.00, se va vinde prin licitație 

,publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Enache Marian Emanuel  cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Sg. 
Er. Mateescu Gheorghe, nr. 16, bl. 9, sc. C, ap. 57, dosar de executare nr. 1820815297347: - imobil reprezentând apartamentul nr. 4, situat 
în Ploiești, str. Cristianul, nr. 24, bl. 156I, sc. A, compus din două camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 49,92 mp. Prețul de pornire 
al licitației este de 130.950 lei (exclusiv T.V.A.*). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele sarcini: Creditori, 
Sarcini: Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice - intabulare, drept de ipotecă; BRD - Groupe Societe Generale SA - intabulare 
ipotecă legală; Judecătoria Buzău – sechestru; Chitacu Petrică - BEJ Goslan Mihai – somație; D.G.R.F.P. Ploiești - Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova - intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru 
vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare este .../ scutit de TVA, conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. **) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este …/ scutit de TVA, conform art. 292, 
alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invitãm pe toți cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri, sã înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare inclusiv: oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, care se plătește în lei în 
contul RO31TREZ5215067XXX013036 - C.U.I. 2844910, la Trezoreria Ploiești; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 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, 
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0244.407710, int. 828. Data afișãrii: 15.07.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 290222. Nr. 
75407 din 14.07.2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației 
privind vânzarea următoarelor bunuri mobile: - Autoutilitară 
marca Ford Facy, an fabricație 2001. Prețul de pornire al licitației 
este de 6031 lei, exclusiv TVA, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 
7, oraș Vălenii de Munte, în data de 28.07.2016, ora 10.00. 
Anunțul nr. 75407/14.07.2016 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283006, 
persoană de contact Samoilă Cezar. Data afișării: 15.07.2016.
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funcţie de vechimea în specialitate 
astfel: -00-03 ani inclusiv -muncitor 
calificat IV; -03-06 ani inclusiv 
-muncitor calificat III; -06-09 ani 
inclusiv -muncitor calificat II: -peste 09 
ani -muncitor calificat I. -1 post la 
compartimentul Tehnico-Administrativ 
al Sectorului Poliţiei de Frontieră Vişeu 
de Sus. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 22.08.2016, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
25.08.2016, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 29.08.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: generale /medii; 
-vechime: nu este cazul; -să fie declarat 
apt medical şi apt psihologic. 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 Inspecto-
ratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Sighetu Marmaţiei. Relaţii suplimentare 
la sediul Inspectoratului Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, 
persoană de contact: inspector principal 
de poliţie Gabrian Ioana, telefon: 
0262.314.528,  int .  26062,  fax : 
0262.348.361.

PROPUNERI AFACERI  
l Pentru proiectele pe care le are în 
desfăşurare în Franţa, UK, Belgia şi 
Olanda, Yprado Production S.R.L. 
caută parteneri (societăţi comerciale), 
pentru montaj tâmplărie din aluminiu şi 
pereţi cortină. Partenerii trebuie să aibă 
toate acreditările necesare referitoare la 
securitatea muncii şi personal (A1, 
limosa, etc...), precum şi echipamentul 
necesar montajului. Vă rugăm să ne 
transmiteţi un scurt portofoliu cu lucră-
rile montate la: info@yprado.ro sau să 
ne contactaţi la telefon: 0311.020 .529.

CITAȚII  
l Se citează la Judecătoria Braşov 
pentru termenul din 29.09.2016, pârâţii 
Pipos Ioan Florin şi Pipos Daniel Gheor-
ghe,în dosarul 4882/197/2006, sala J1, 
ora 9:00, având ca obiect revendicare şi 
granituire.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar, organizează 
licitaţie publică pentru obiecte de 
inventar (mobilier birou, târnăcoape, 
lopeţi, greble, lanterne, etc) la preţul 
total de 5.690 lei cu TVA inclus.  Lici-
t a ţ i a  v a  a v e a  l o c  l a  d a t a  d e 
20.07.2016, ora 10, în Ploieşti, P-ta 
Victoriei, nr.7, bl.A Est, ap.51, jud 
Prahova.  În cazul în care bunurile  
nu se  vând,  licitaţia va fi reluată în 
datele de 25.07.2016 orele 10,00; 
23.08.2016 orele 10,00; 26.08.2016 
orele 10,00; 31.08.2016 orele 10,00. 
Informaţii  suplimentare la tel : 
0744920534 şi  www.tempoinsolv.ro.

l SC Hidroconstructia SA -U.C.M. 
Arges cu sediul in Pitesti, str. Depozi-
telor, nr. 20, jud. Arges organizeaza lici-
tatie pentru cca. 135,75 tone deseuri 
metal,cu pretul de pornire de 0,68lei/kg 
in data de 25.07.2016, ora 11. Garantia 
de participare este de 9200lei. Caietul de 
sarcini si informatii suplimentare se pot 
obtine la telefoanele 0248635500; 
0722292564 Birou Mecanizare.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Vâlcea organizează,  în data de 
01.08.2016, licitaţie publică cu strigare 
pentru atribuirea contractului de închi-
riere a unor spaţii interioare aflate în 
administrare, în vederea instalării unor 
aparate pentru preparat cafea, în 
următoarele locuri: Sediul I.P.J. Vâlcea 
(3 aparate); Serviciul Rutier Vâlcea, (1 
aparat). Persoanele interesate se vor 
prezenta la sediul I.P.J. Vâlcea din 
Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui 
Traian 95, judeţul Vâlcea, de unde, în 
perioada 15-25 iulie 2016, în intervalul 
orar 08:30 – 14:00, pot solicita în scris 
fişa de date a achiziţiei, care se obţine 
contra sumei de 5 lei. Detalii la telefon: 
0250-703.231 – Serviciul Logistic.

l Organizatorul licitaţiei: S.C.Ocolul 
Silvic de Regim Gheorgheni S.A., locali-
tatea Gheorgheni, str.Kossuth Lajos, 
nr.36, jud.Harghita, tel.0266.363.221. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 

29.07.2016, ora 10.00. Locul desfăşurării 
licitaţiei: Mun.Gheorgheni, str.Kossuth 
Lajos, nr.36, jud.Harghita. Tipul licita-
ţiei: licitaţie publică cu strigare. Licitaţia 
este organizată şi se desfăşoară conform 
prevederilor regulamentului de valorifi-
care a masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat prin 
H.G. nr. 924/2015. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 21.07.2016, ora 12.00. 
Data şi ora limită până Ia care poate fi 
depusă documentaţia pentru preselecţie 
şi înscrierea la licitaţie: 21.07.2016, ora 
11.00. Lista partizilor care se licitează, 
preţul de pornire şi pasul de licitare 
pentru fiecare partidă sunt afişate la 
sediul OSR Gheorgheni S.A, pe site-ul: 
www.osrgh.ro şi www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă oferită 
Ia licitaţie: -5.357mc: Din care pe natură 
de produse: -produse principale: 
-3681mc; -produse accidentale I: 
-555mc; -produse secundare rărituri: 
-982mc; -produse secundare accidentale 
II: -139mc şi respectiv pe specii şi grupe 
de specii: -răşinoase: -4.851mc; -fag: 
195mc; -diverse moi: -164mc; -diverse 
tari: -147mc. Masa lemnoasă pe picior 
oferită spre vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică certificată 
F.S.C. Masa lemnoasă pe picior rămasă 
neadjudecată după încheierea licitaţiei 
nu se poate adjudeca prin negociere. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului începând cu data 
de 14.07.2016. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 
Sediul Ocolului Silvic de Regim Gheor-
gheni S.A. telefon: 0266.363.221.

l Anunț de participare la licitație 
pentru închirierea unor suprafeţe de 
teren situate în albiile minore. 1. Infor-
maţii generale: Administraţia Bazinală 
de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. 
Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 
23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata 
închirierii : închiriere suprafață de teren 
situat în albie minoră pentru o durată de 
2 ani. 3. Condiţiile de participare : 
dovada cumpărării caietului de sarcini; 
garanția de participare la licitație – 10% 
din valoarea minimă a chiriei anuale; 
certificatul constatator emis de ORC, 
valabil la data deschiderii ofertelor; 
certificate constatatoare privind îndepli-
nirea obligaţiilor exigibile de plata a 
impozitelor si taxelor către stat inclusiv 
cele locale; certificat de atestare fiscală; 
cazier fiscal emis de DGFP; cazier judi-
ciar pentru persoane juridice/fizice 
valabil la data deschiderii ofertelor; 
situații financiare avizate şi înregistrate 
de organele competente, ale ofertan-
tului, conform legii pentru anul anterior; 
fişa de informații generale privind cifra 
de afaceri pe anul anterior celui în care 
se inițiază procedura; declarație pe 
propria răspundere că nu se află în 
litigiu cu titularul dreptului de adminis-
trare. 4. Cuantumul garanţiei de partici-
pare: 10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale, constituită prin ordin de plată 
confirmat prin extras de cont sau scri-
soare de garanţie bancară în favoarea 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt. 5. 
Descrierea succintă a bunului imobil ce 
urmează a fi închiriat: Închiriere supra-
faţă de teren în albia minoră a râului Olt 
din Jud. Teleorman, pentru înlăturarea 
materialului aluvionar:  Județul Olt 
Lotul 1 – 30.086 mp teren în albia 
minoră a râului Olt, situat în zona 
Moldoveni, Com.Islaz, Jud.Teleorman. 
6. Data, locul şi ora limitã de primire a 
ofertelor: 08.08.2016  până la ora 10:00 
la sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 7. Data şi locul deschiderii 
acestora: 08.08.2016 începand cu ora 
10:30 la sediul Administraţiei Bazinale 
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de obţinere 
a caietului de sarcini: de la sediul Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul 
Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.205,81 lei. 9. Durata 
în care ofertanţii rămân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor: Perioada de vala-
bilitate a ofertei va fi de 90 de zile calen-
daristice de la data licitației deschise 
organizată pentru atribuirea contrac-
tului de închiriere.

PIERDERI  
l Pierdut legitimaţie de student la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 

"Carol Davila", Bucureşti -Facultatea de 
Farmacie, pe numele Gavrilă Mariana. 
O declar nulă.

l Pierdut Certificat Constatator al 
firmei HIT POWER MOTOR SRL, cu 
sediul in Bucuresti, Sector 1, B-dul 
Agronomiei nr. 7-15, Vila N3 2, Corp A, 
e t .  2 ,  a p .  8 ,  C U I  7 0 8 0 9 9 6 , 
J40/21128/1994, emis in temeiul art. 17 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359/2004, 
pentru activitati autorizate la sediul 
secundar din Bucuresti, sector 2, Str. 
Vasile Stroescu nr. 14, parter, Cod 
CAEN 4520, 4531, 4669, 4778, 5210, 
5224, 8299, 9522, eliberat la data de 
03.07.2013. Se declara nul.

l Naidin M. Andreea- Roberta P.F.A., 
cu sediul în Bucureşti, Sector 4, str. Sg. 
Gheorghe Tache nr.4, bl. B41, sc.2, 
parter, ap. 17, înmatriculată la R.C. sub 
nr. F40/1291/2009, C.U.I. 25275279, 
declară pierdut certificat constatator de 
la sediu profesional, emis la data de 
12.03.2009. Se declară nul.

l Popescu Carmen, Preşedinte Sindicat 
Liber Independent Pacific al Conducăto-
rilor de Vagoane de Dormit din Între-
prinderea ROMVARED Bucureşti cu 
sediul în Str. Carpaţi 1-3, Bucureşti, 
Sector 1, C.U.I. 23519750, declar pier-
dută (nulă) ştampila rotundă a orga-
nizaţiei.

l Declar pierdută (nulă) parafa: 
”chimist medical principal Biolog 
medical specialist Smărăndoiu Mirela 
doctor în ştiințe” cod 310031, începând 
cu data de 14.07.2016.

l Pierdut referat tehnic de specialitate 
Regia Autonomă de Distribuție a Ener-
giei Termice Bucureşti nr. 52906 emis pe 
numele Radu Stana.

l S.C. Optic Clima S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti str. Rîmnicu Vîlcea nr. 6, bl. 
S20, sc. A, et. 5, ap. 36, sector 3, înregis-
trată la Reg. Comerțului cu nr. 
J40/1103/2002, C.U.I. 14458360 anunță 
pierderea Certificatului constatator emis 
în baza art. 17 indice 1 alin. (1) lit. (c) 
din Legea nr. 359/2004 pentru sediul 
social şi pentru terți pe care îl declară 
nul.

l Subscrisa Alizeu Eolian S.A. socie-
tate pe acţiuni, cu sediul social în 
România, Str. Pogonele nr.6, camera 9, 
municipiul Buzău, judeţul Buzău, 
înregistrată la Registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Buzău sub 
numărul J10/458/2010, CIF RO 
27214294, reprezentată prin dl. Pierre 
Boulestreau în calitate de Adminis-
trator, prin prezenta declarăm pier-
dute Cerificatul de înregistrare al 
S o c i e t ă ţ i i  s e r i a  B  n r . 
2654142/03.01.2013 şi Certificatul 
constatator pentru sediul social nr. 
527595/03.01.2016. Le declarăm nule. 
Administrator Pierre Boulestreau.  

l Subscrisa Braila Winds S.R.L., socie-
tate cu răspundere limitată, cu sediul 
social în România, Str. Polona nr.16, 
corp C10, parter, camera 2, municipiul 
Brăila, jud. Brăila, înregistrată la 
Registrul Comerţului Brăila sub 
numărul J09/708/2009; Cod Unic de 
Înregistrare 26308340, reprezentată 
prin dl. Pierre Boulestreau în calitate de 
Administrator, prin prezenta declar 
pierdut Certificatul constatator pentru 
sediul social nr. 5072501/09.05.2012. Le 
declarăm nule.
Administrator Pierre Boulestreau.  

DECESE

publicitate


