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OFERTE SERVICIU
l Societate de pază angajează agenți de
securitate și intervenție atestați pentru
control trafic CFR și însoțire transporturi de
bunuri pe cale ferată (gardare). Vârsta
maximă 40 ani. Relații la nr.de tel.
0785.285.972.
l Unitatea Militară 02046 Constanţa, din
Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în
strada Tulcei, nr.21, oraş Constanţa, judeţul
Constanţa, organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de personal civil contractual,
astfel: -inginer de sistem debutant în biroul
configurare şi administrare reţele şi servicii
informatice din secţia management reţele şi
servicii informatice. Condiții specifice de
participare: 1.Absolvirea cu diplomă de
licenţă a studiilor superioare în specialitatea
informatică, matematică-informatică, automatică, calculatoare, cibernetică, electronică;
2.Vechimea în muncă nu este necesară; Proba
scrisă (subiecte tip test grilă), data:
11.05.2017, ora 10.00; Interviul, data:
17.05.2017, ora 11.00; Data-limită de depunere a dosarelor: 04.05.2017, ora 15.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul UM 02046
Constanţa, strada Tulcei, nr.21, unde se vor
afişa şi detaliile organizatorice necesare.
Detaliile organizatorice se vor publica şi pe
site-ul: www.navy.ro. Date de contact ale
secretarului, telefon: 0241.667.985/interior:
416.
l Primăria Comunei Chiscani, cu sediul în
localitatea Chiscani, str.Principală, nr.224,
judeţul Brăila, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei unice contractuale vacante
de: -bibliotecar, 1 post, conform HG
286/23.03.2011, actualizată, cu modificările și
completările ulterioare. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
11.05.2017, ora 10.00; -proba interviu în data

de 12.05.2017, ora 14.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -îndeplinește condițiile
generale prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011,
actualizată, cu modificările și completările
ulterioare; -studii medii, absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -cunoștințe operare calculator; -condiții de vechime: nu este cazul.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Chiscani. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Chiscani, persoană de contact:
Enache Marcela, telefon: 0239.664.011, fax:
0239.664.011, e-mail: primariachiscani@
yahoo.com.
l Primăria Comunei Dumbrăveşti, judeţul
Prahova, organizează concurs, în data de
11.05.2017, ora 13.00, proba scrisă, şi
16.05.2017, proba orală, ora 13.00, pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 4
(patru) funcţii de execuţie contractuale
vacante de: 1.muncitor, clasa I, studii medii
calificare -electrician de întreţinere şi reparaţii în compartimentul administrativ- Parc
fotovoltaic -2 posturi; 2.muncitor, clasa I,
studii zece clase, în compartimentul administrativ -1 post; 3.muncitor, clasa I, studii
generale (opt clase), în compartimentul
administrativ -1 post. Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: 1.Condiţii
generale: prevăzute în art.3 din HG
nr.286/2011. 2.Condiţii specifice: 1.Pentru
posturile de muncitor, clasa I, studii medii,
calificare- electrician de întreţinere şi reparaţii în compartimentul administrativ -Parc
fotovoltaic: -studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; -specializare în
exploatare sistem panouri fotovoltaice tip
traker; -autorizaţie ANRE; -obligatoriu domiciliul în comuna Dumbrăveşti, judeţul
Prahova; -vechime în specialitatea studiilor
absolvite minim 3 ani, iar în exploatare
sistem panouri fotovoltaice tip traker 1 (un)

an. 2.Pentru postul de muncitor, clasa I,
studii zece clase, în compartiment administrativ: -studii: zece clase absolvite cu foaie
matricolă; -obligatoriu domiciliul în comuna
Dumbrăveşti, judeţul Prahova; -vechime în
muncă minim 1 (un) an. 3.Pentru postul de
muncitor, clasa I, studii generale (opt clase),
în compartiment administrativ: -studii: generale (opt clase), absolvite cu foaie matricolă;
-obligatoriu domiciliul în comuna Dumbrăveşti, judeţul Prahova; -vechime în muncă
minim 1 (un) an. Acte necesare: -copia
actului de identitate; -formular de înscriere;
-copia diplomei de studii şi a altor acte care
atestă efectuarea unor specializări; -copia
carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,
după caz, în specialitate; -cazier judiciar
(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe
propria răspundere cu obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul
documentului cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului);
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare. Dosarele se depun până la
data de 02.05.2017, ora 15.00, la Primăria
Comunei Dumbrăveşti -secretar comisie.
Relaţii suplimentare la nr.de telefon:
0244.226.057.
l Primăria Comunei Sicula, judeţul Arad,
organizează concurs de recrutare pe perioadă
nedeterminată pentru ocuparea următoarei
funcţii publice de execuţie vacante din cadrul
aparatului de specialitate al Primăriei
Comunei Sicula: -consilier, clasa I, gradul
profesional superior -Compartimentul
Agricol: -studii universitare absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare absolvite
cu diplomă de inginer -profilul agricol;
-vechimea în specialitatea studiilor absolvite:
minim 9 ani -1 post. Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Sicula, din
str.Principală, nr.200, în data de 25 mai 2017
-ora 12.00, proba scrisă, iar interviul -la o
dată şi oră anunţate ulterior. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
colectare și executare silită persoane juridice. Dosar de executare nr. 11688. Nr. 44559/10.04.2017.
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, luna aprilie, ziua 28. În temeiul art. 250
alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28.04.2017, ora 12,00, în localitatea Dragomirești, sat
Geangoiești, strada Principală, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului S.C. Sigma Uși Metalice S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Dragomirești,
sat Geangoiești, strada Principală, județ Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală 27305503, licitația a IIa. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturi reale și privilegii care grevează bunurile, dacă
este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (lei)/buc, Cota TVA/ neimpozabil/
scutit* 19%: Mașină de găurit de banc, cu coloană, an PIF 2012, alimentare 220 V, putere 630 W, masă
de găurit rabatabilă, adâncimea max. de găurire 60 mm, greutate 33,5 Kg, stare tehnică - în funcție, -,
701 lei, 133 lei; Foarfecă ghilotină Ermaksan, an PIF 2011, prelucrează tablă până la 3 mm, lungimea
de tăiere 1360 mm, 35 lovituri/min, greutate 1250 Kg, stare tehnică - în funcție, -, 15240 lei, 2896 lei;
Presă Abkant AB 3100X2 hidraulic, an PIF 2011, grosimea tablei 5,1 mm, lungime de lucru 3100 mm,
greutate 7524 Kg, adâncimea de prelucrare 250 mm, stare tehnică - în funcție, -, 32076 lei, 6094 lei;
Presă Cemilustra (mașină de ștanțat și tuns EKM - Ermaksan), an PIF 1990, presă mecanică cu
excentric, volantă, poate perfora tablă de 2 mm, 155 curse/min., masa de lucru 450-1600 mm și 310900 mm, stare tehnică - în funcție, -, 3989 lei, 758 lei; Cabină de vopsit, an PIF 2012, cabină manuală
de vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, dim. 6X4x2,5 m, stare tehnică - în funcție , -, 12870 lei,
2445 lei; Mașină de frezat panouri MDF NETMAK, an PIF 2010, dispozitiv de gravat, dim. masă
700x520 mm, folosește la gravat și frezat mecanic, stare tehnică - în funcție, -, 14801 lei, 2812 lei;
Mașină de gravat MDF, an PIF 2009, prevăzută cu pantograf, putere motor 2,2 Kw, stare tehnică - în
funcție, -, 12464 lei, 2368 lei; Autoturism Peugeot 206, an PIF 2005, serie șasiu
VF32AKFWF44846905, gr. proprie 995 kg, sarcină utilă 455 kg, nr. Locuri 5, dim. 3822x1673x1435
mm, cilindree 1360 cmc, putere 55kw/5500rot/min., benzină, vit. max. 170 km/h, cul. alb, nr.de
înmatriculare DB51USI, stare tehnică - în funcție, -, 5934 lei, 1127 lei; Autoutilitară Renault Traﬁc, an
PIF 1998, serie șasiu VF1F8ALA519399247, gr. proprie 1445 kg, sarcină utilă 925 kg, nr. locuri 3, dim.
4500x1905x2052 mm, cilindree 1870 cmc, putere 44 kw, motorină, vit. Max. 118 km/h, cul. roșu, nr.
înmatric. DB56USI, stare tehnică - în funcție, , 6706 lei, 1274 lei; Autoutilitară Iveco Dailly, an PIF
1996, serie șasiu ZCFC3561005128491, gr. proprie 2330 kg, sarcină utilă 1650 kg, nr. locuri 3, dim.
6000x2000x2680 mm, cilindree 2499 cmc, putere 60 kw, motorină, vit. max. 110km/h, cul. Alb, nr.
Înmatr. DB21USI, fără ITP, stare tehnică - în conservare, -, 7898 lei, 1501 lei. Total: 112679 lei, 21408
lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile,
sunt cele prevăzute de titlul VII 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 se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop și
până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun,
cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada
plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10%
din prețul de pornire a licitației; c)împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru
persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului
comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f)
pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine,
copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: plata taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației se va face în contul
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la camera 307 sau la telefon numărul 0245/616779,
int. 458; persoană de contact: Bîrlog Elena. Data aﬁșării: 18.04.2017.

prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină,
în mod obligatoriu, documentele prevăzute
de art.49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008 şi se vor depune în termen de 20
zile de la publicarea anunţului, între orele
8.00-16.00, la registratura Primăriei Comunei
Sicula. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia stabilită sunt afişate la sediul
instituţiei. Relaţii suplimentare se obţin la
sediul Primăriei Sicula sau tel.0257.326.008.
l Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, cu sediul în București, Str.
Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs,
în data de 22.05.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post
vacant: Consilier juridic, grad profesional
superior - Compartiment Contencios Direcția Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii
şi Metodologie; 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 ramura de ştiinţă:
ştiinţe juridice; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului: 22.05.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul ANOFM
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Tulcea, cu sediul în Tulcea,
str. Grigore Antipa, nr. 10, scoate la concurs,
în data de 02.05.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post
temporar vacant: Inspector, grad profesional
asistent - Compartiment Relaţii cu angajatorii şi economie socială; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie temporar
vacante: Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-

lentă; Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
1 an; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului: 02.05.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Tulcea.
l Primăria Valea Stanciului anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de
execuție, de personal contractual, Şef SVSU, la
Serviciul Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Valea Stanciului, judeţul Dolj, cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţiile generale de participare:cele specificate la
art.3 din Anexa nr.1 la HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiile generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiții de participare specifice: vechime în
muncă minim 5 ani; studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; curs specializare situatii de urgenţă. Concursul va consta în
selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi
interviu. Dosarul va cuprinde în mod obligatoriu actele prevăzute la art.6 din Anexa nr.1 la
HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiile generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice. Data şi ora
susţinerii concursului: 15.05.2017, ora 10.00
proba scrisă şi 17.05.2017, ora 10.00 interviul, la
sediul Primăriei Valea Stanciului, judeţul Dolj.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunt in Monitorul Oficial.
Informaţii suplimentare se vor obţine de la
sediul Primăriei Valea Stanciului, judeţul Dolj.
Persoană de contact doamna Sîrbu Aurelia.
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l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova,
str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.4, jud. Dolj,
organizează concurs pentru ocuparea unui
post vacant, corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de consilier gr.IA (contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată) la Biroul Economic din cadrul Oficiului
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, în
temeiul HG 286/23.03.2011, modificată şi
completată. Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă în data de 11.05.2017, ora 10,00,
proba interviu în data de 16.05.2017 ora
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă sau studii universitare
cu diplomă de licenţă, specializarea:
economic, vechime în specialitatea studiilor:
minim 6 ani şi 6 luni.Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs până la
data de: 03.05.2017 inclusiv, ora 16,00, la
sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii suplimentare la sediul OCPI tel.
0251.413.128/0251.414.286, int.118, fax:
0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro. Persoană
de contact: Cocoşilă Andreea.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter personal 20002. Dosar de executare nr. 942/
2016. Nr. 9502/ 12.04.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna Mai, ziua 05.
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 05, luna Mai, ora 12, anul 2017,
în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului S.C. Tarabostes S.R.L., CUI - 17886395, ședința a - III- a: Denumirea bunului
mobil, Descriere sumară, Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul
de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit: Pompă beton Bunker B100, nu sunt, 35.385 lei, 19%; Mixer beton SIPE TTM400, nu sunt, 8.065 lei, 19%; Maşină de
îndreptat şi tăiat ﬁer beton SA T - 12, nu sunt, 15.150 lei, 19%; Maşină de îndoit ﬁer beton (de
confecţionat etrieri) SP 30 T, nu sunt, 5.145 lei, 19%; Maşină de frezat cu 6 axe - Gubish, nu sunt,
4.990 lei, 19%. 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 se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop şi până la acel
termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o
zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de
participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele
juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerţului;
e) pentru persoanele străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele
ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de
identitate/ paşaport; h) declaraţia pe propria răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu
este persoană interpusă cu debitorul. Plata taxei de participare reprezentând 10 % din preţul de
pornire a licitaţiei se va face în contul: RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria
Municipiului Târgovişte. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale,
cum ar ﬁ obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
respectiv: ….. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….. Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din oraşul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, sau la
numărul de telefon 0245/760698. Data aﬁşării: 18.04.2017.
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ANUNȚURI

l Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor (CNSC) organizează concurs,
la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, pe data de 03.05.2017,
ora 10.00 –proba scrisă şi 09.05.2017, ora
10.00 –proba interviu, pentru ocuparea pe
perioadă determinată a funcţiei contractuale,
temporar vacant, după cum urmează: 1.
consilier –1 post; Condiţii specifice de participare la concurs pentru consilier: -Studii
superioare de lungă durată; -Minim 3 ani
experienţă în domeniul ştiintelor juridice
(post studii superioare); -Cunoștințe de
operare pe calculator -Word, Excel, Internetnivel mediu, subiect cuprins în proba scrisă.
Dosarele de concurs se depun la sediul Angajatorului până pe data de 24.04.2017, ora
16.00. Documentele solicitate candidaţilor,
condiţiile generale de participare la concurs,
bibliografia precum şi calendarul de desfăşurare a concursului se afişează la sediul instituţiei şi pe website-ul www.cnsc.ro. Relaţii
suplimentare la tel. (021)310.46.41 –interior
166.
l La data de 22 mai 2017 (proba scrisă),
Curtea de Apel Bucureşti organizează
concurs, în condițiile legii, pentru promovare
în funcţiile publice de conducere vacante,
după cum urmează: •Tribunalul București -1
post de manager economic; •Tribunalul Ilfov
-1 post de manager economic. Condiții generale de participare: -conform art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; Condiții specifice de
participare: -studii superioare economice de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență,
conform art. 3 alin. 2 lit. d) din Ordinul MJ
nr. 2720/C/2004, coroborat cu art. 9 lit. a) din
Legea nr. 188/1999; -vechime minimă: 5 ani în
specialitatea studiilor economice necesare
exercitării funcției publice de conducere,
conform art. 3 alin. 2 din Ordinul MJ nr.
2720/2004; -studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice economice, în cazul absolvirii studiilor superioare
de 3 cicluri tip Bologna, conform art. 57 alin.
7 din Legea nr. 188/1999, coroborat cu art.
153 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale. Dosarele de înscriere la concurs
vor fi depuse la sediul Curţii de Apel Bucureşti – Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4,
mezanin, camera M01, în termen de 20 zile
de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Curţii de Apel Bucureşti, Mezanin, camera
M01 și trebuie să conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute de art. 5 din Ordinul
Ministerului justiției nr. 2720/2004. Condiţiile
de participare, bibliografia şi tematica, după
caz, se afişează la sediul Curții de Apel București și pe pagina web: http://www.cab1864.
eu, secțiunea Personal -Concursuri/
Examene. Relaţii suplimentare la telefon
021.319.82.45.
l Municipiul Sighişoara, judeţul Mureş,
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarelor funcţii publice de
execuţie vacante: 1. Două posturi de
Inspector, clasa I, grad profesional superior în
cadrul Compartimentului Resurse umane; studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul: Științe administrative / Științe juridice / Științe economice /
Matematica / Informatică (informatică aplicată) / Ingineria sistemelor, calculatoare și
tehnologia informației / Științe sociale (Sociologie), (Științe politice). - vechime: 9 ani în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice.- cunoștințe de operare PC –
nivel mediu. Concursul se organizează la
sediul Municipiului Sighişoara, Str. Muzeului
nr. 7, judeţ Mureş, astfel: - proba suplimentară eliminatorie de ”cunoștințe de operare
PC, nivel mediu”,: 19.05.2017, ora 9,00 la
sediul Municipiului Sighișoara; - proba scrisă:
19.05.2017, ora 10,00 la sediul Municipiului
Sighișoara; - interviul: 23.05.2017, ora 11,00
la sediul Municipiului Sighișoara. Data până
la care se pot depune dosarele de înscriere: în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României–partea
a III-a. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată prin H.G.
nr. 1173/2008. Bibliografia se afişează la
sediul Municipiului Sighişoara şi pe site-ul
Municipiului Sighişoara www.sighisoara.org.
ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Municipiului Sighişoara sau la telefon:
0265-771280.
l Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str.
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Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București,
organizează concurs, în data de 11.05.2017,
în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, pentru următorul post vacant de
natură contractuală de conducere în temeiul
legal al H.G. 286/2011, cu completările și
modificările ulterioare: Centrul Intervenţii
în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei
Sociale - 1 post şef centru; Condiții specifice
de participare: Studii universitare de licență
sau echivalentă, în domeniul asistenţei
sociale;- vechime în specialitatea studiilor
absolvite – minim 5 ani; - diponibilitate
pentru deplasări în teren pe timpul nopţii; domiciliu pe raza sectorului 3; - abilităţi în
organizarea şi participarea la incursiuni
stradale, în vederea identificării şi evaluării
cazurilor de cerşetorie, copii ai străzii,
persoane adulte fără adăpost; empatie către
persoanele aflate într-o situaţie nefavorabilă
( cazuri ce privesc violenţa în familie, abuz
asupra copiilor, trafic de persoane/copii,
etc.). Candidaţii vor depune personal dosarele de concurs începand cu data de
18.04.2017 (data publicării anunţului) pe o
perioadă de 10 zile lucrătoare, conform
legislaţiei în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C.
S3 din Str.Parfumului, nr 2-4, sector 3,
Bucureşti, astfel: L-J: 9-14; V: 9-12. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să conţină: 1.
Cerere de înscriere la concurs; 2. Curriculum Vitae – model European; 3. Copie
după actul de identitate; 4. Copie după
diploma de studii; 5. Copie după alte acte
care să ateste efectuarea unor specializări/
perfecţionări; 6. Copie după cartea de
muncă actualizată până la data de
31.12.2010 şi/sau adeverinţa eliberată de
angajator sau ITM care să ateste vechimea
în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor. 7. Copie după adeverinţa care să ateste
vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011,
eliberată de angajator şi extras REVISAL
certificate conform cu originalul de către
angajator (după caz eliberat de ITM); 8.
Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în
cazier); 9. Adeverinţa medicală, care atestă
starea de sănătate corespunzătoare, (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie sau
de către unităti sanitare abilitate şi trebuie să
conţină în clar numărul, data, numele
emitentului, calitatea acestuia în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
NOTĂ: Copiile după actele menţionate la
punctele 3, 4, 5, 6, 7 se prezintă însoţite de
documentele originale, care se certifică
pentru conformitate cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs, sau se
prezintă copii legalizate de către candidaţi.
Concursul constă în două probe: probă
scrisă şi interviu. Probă scrisă şi interviul se
susţin din bibliografia afişată pe site-ul instituţiei, www.dgaspcs3.ro/ oportunităti de
angajare. Proba scrisă a concursului va avea
loc în data de 11.05.2017, iar interviul în
data de 17.05.2017. Informaţii suplimentare
în ceea ce priveşte locaţia şi ora desfăşurării
concursului se pot obţine la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr.
2-4, Bucureşti sau la numărul de telefon
0730.013.862. Director General, Lucian
Ene.

CITAŢII
l Numitul Micescu Octavian Costin, fiul
defunctului Micescu Nicolae Petre decedat la
data de 05.04.2016, având ultimul domiciliu
în localitatea Mărăcineni, sat Argeșelu
nr.374, jud.Argeș, este citat la Judecatoria
Pitești în ziua de vineri, data de 05.05.2017,
ora 08.30, completul C5-2, camera 2 în calitate de pârât în dosarul civ. nr.2019/280/2010,
în proces cu reclamantul Primarul com.
Mărăcineni și alții.
l Numitul Stoica Viorel cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Izbiceni, com. Izbiceni, jud.
Olt, str. Târgului nr. 8 este chemat la Judecătoria Costeşti, jud. Argeş în data de 02 mai
2017, ora 9, sala1, complet C2-1-civil în calitate de pârât în Dosarul civil nr.
3305/214/2016, având ca obiect obligaţia de a
face, reclamant fiind Mogoş Mihai Marian.
l Streva (Chilban) Dalia, cu domiciliul în
Italia, Palermo, str. Piano del Fico, nr. SN
intimata-pârâtă în dos. 10698/215/2015 este
chemată la Tribunalul Dolj, în ziua de
19.05.2017, ora 09.00, complet 6A, în proces
cu Stef Adela şi Stef Vasile pentru prescripţie
sultă.
l Se citează Kriszti Maria în dosar
nr.12616/55/2016, având obiect declararea
judecătorească a morții, la Judecătoria Arad,
în data de 16 mai 2017, sala 144, ora 8:30,
reclamant fiind Jula Darius-Cristian.

l Vă anunțăm că în dosarul nr.12616/55/2016
s-a deschis procedura de declarare a morții
numitei Kriszti Maria, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Fiscut, com.Șagu, jud.Arad, cu
invitația ca orice persoană care poate oferi
date pe care le cunoaște în legătură cu cel
dispărut să le comunice Judecătoriei Arad, în
termen de două luni de la data publicării
anunțului.

DIVERSE
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului,
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită lichidator judiciar conform sentintei
nr. 149/03.04.2017 pronunţată de Tribunalul
Dambovita în dosarul 5648/120/2016, anunţă
deschiderea procedurii simplificate a insolventei ADT Alpha Vector SRL cu sediul in
Targoviste, strada Radu cel Mare, nr.1A, jud.
Dambovita, avand CIF 29930850,
J15/190/2012. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 09.06.2017. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii si
intocmirea tabelului definitiv consolidat este
06.07.2017.
l C.I.I. Tudor Catalin George notifica
intrarea in procedura generala a debitoarei
SC Jan&Jana Magazin Non Stop SRL,
Mun. Ploiesti, Piata Victoriei Nr. 7, Bl. C3, Sc.
E, Ap. 11, Judetul Prahova, J29/1140/2015;
CUI 34878414, prin Incheierea de sedinta din
06.04.2017, dosar 2528/105/2017 al Tribunalului Prahova. Termene: depunere creante
20.05.2017; tabel preliminar 10.06.2017; tabel
definitiv 05.07.2017; data Adunarii creditorilor 16.06.2017, ora 09.00, str. Cerna nr. 11,
Ploiesti, pentru: confirmarea administratorului judiciar, aprobarea raport intocmit conf.
art. 97 si incidenta art. 169 din lg.85/14.
Relatii 0725093254.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al SC Conflux
SA convoacă A.G.O.A. în data de 20.05.2017
ora 09.30 la sediul din strada Sabinelor nr. 8
sector 5 Bucureşti cu următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea Bilanţului Contabil la
31.12.2016 şi a Notelor anexa. 2. Raportul de
Gestiune al C.A. 3. Raportul de Audit. 4..
Alegerea unor membri C.A.. 5. Diverse. În
cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum
legale, a doua şedinţă va avea loc în data de
22.05.2017 la ora 15.45.
l Consiliul de Administraţie al SC AMIT
SA convoacă A.G.O.A. în data de 20.05.2017
ora 10.30 la sediul din str. Sabinelor nr. 8
sector 5 Bucureşti cu următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea Bilanţului Contabil la
31.12.2016 şi a Notelor anexa. 2. Raportul de
Gestiune al C.A. 3. Raportul de Audit. 4.
Alegerea unor membri C.A.. 5. Diverse. În
cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum
legale, a doua şedinţă va avea loc în data de
22.05.2017 la ora 15.45.

LICITAŢII
l Primăria comunei Desa, jud.Dolj, scoate la
licitaţie publică, în vederea concesionării, pe o
perioadă de 49 de ani, următoarele loturi de
teren proprietate publică: Lot nr.1- 1.000mpTarlaua 10; Lot nr.2- 5.000mp- Tarlaua 10;
Lot nr.3- 5.000mp- Tarlaua 10; Lot nr.41.000mp- Tarlaua 25; Lot nr.5- 50mp- Târgul
Comunal. Caietele de sarcini pot fi procurate
de la sediul Primăriei Desa. Licitaţia va avea
loc în data de 9 mai, la ora 8.00 pentru Lot 1;
la ora 10.00 pentru Lot 2; la ora 12.00 pentru
Lot 3; la ora 14.00 pentru Lot 4; la ora 16.00
pentru Lot 5. Contravaloarea documentaţiei
de 50Lei/Lot, taxa de participare 100Lei /Lot
şi garanţia de participare la licitaţie 200Lei/
Lot pot fi achitate la casieria Primăriei Desa.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la nr. de
tel.0251.322.496.
l S.C. GR Ronino Prodcom S.R.L. - în
faliment anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunului mobil, reprezentand
Autoturism Volkswagen Passat, nr. de identificare: WVWZZZ3BZ5PO39930, numar
inmatriculare CS – 13 - NIN, aflat in
proprietatea debitoarei S.C. G.R. Ronino
Prodcom S.R.L. Caransebes – in faliment.
Pretul de pornire al licitatiei este de 6.635
Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 500 lei. Licitatia va avea loc
in data de 28.04.2017, orele 12.00, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21,
jud.Caras-Severin.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Miba Telecom 2002 SRL
desemnat prin Sentinta Civila nr. 2926
din data de 26.09.2014, pronuntata in
Dosar nr. 3865/93/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Sectia Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunului imobil
aflat in proprietatea Miba Telecom 2002
SRL compus din teren extravilan in
suprafata de 3.000 mp situat in Com.
Stefanestii de Jos, T11, PA45/2/17, Jud.
Ilfov, in valoare totala de 4.500 euro.
Vanzarea bunului imobil apartinand
societatii falite se va organiza in data de
28.04.2017, ora 12.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunul
imobil nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit se vor organiza alte 7 (sapte)
licitatii in data 05.05.2017, 12.05.2017,
19.05.2017, 26.05.2017, 09.06.2017,
16.06.2017 si 23.06.2017, la aceeasi ora,
in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunului imobil,
pretul acestuia, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de
la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar.
Costul unui caiet de sarcini este de 300
lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l Radcar Autoserv SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie publică bunuri mobile la
valoarea de evaluare autoutilitara Dacia
Papuc-PH 33 RDC, camion 2 usi, an fabricatie 2005, diesel-4.300,00 lei, autoutilitara
Ford Transit-PH 55 RDC, camion 4 usi, an
fabricatie 2006, diesel-12.900,00 lei, autotu-

rism Kia-PH 22 RDC, an de fabricatie 2007,
benzina-7.700,00 lei, autoturism Dacia
Logan-PH 66 RDC, berlina 4 usi, an fabricatie 2005, benzina-4.700,00 lei. Preturile nu
contin TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de
21.04.2017, ora 15/00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor
fi reluate la 28.04.2017 respectiv 05.05.2017 la
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Radcar Autoserv SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL scoate la vânzare in bloc
prin licitaţie publică la valoarea de evaluare
de 327.082 lei mijloace fixe (2 cabine vopsit,
bormasine, prese, testere, truse scule, sistem
reglare geometrie roti, elevatoare, mobilier,
etc) si stocuri la valoare de evaluare de 44.751
lei (lampi, oglinzi, geamuri oglinzi, , aripi,
capace oglinzi, suporturi, bari, grile, capace,
ornamente, bandouri, trepte, panouri, flapsuri, spoilere, faruri, carenaje, capete bara,
filtre)Preturile nu contin TVA. Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc
în data de 21.04.2017, ora 11/00 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800. In cazul neadjudecării,
licitatiile vor fi reluate la 28.04.2017 respectiv
05.05.2017 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Radcar Autoserv SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL scoate la vânzare
in bloc prin licitaţie publică la valoarea de
evaluare de 2.482.000 lei C1-service auto
Sc-1082 mp, C2-cabina poarta Sc-6 mp si
C3-hala mecanica Sc-490 mp situate in
comuna Bucov, sat bucov, nr. 1271, jud.
Prahova. Terenulpe care se afla amplasate
constructiile nu face obiectul vanzarii fiind
concesionat de la Primaria Bucov, jud.
Prahova. Preturile nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia

va avea loc în data de 20.04.2017, ora 11/00
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800. In cazul
neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la
04.05.2017, 18.05.2017 respectiv 05.06.2017
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Prodprest Productie Prestari Industriale
Import Export SRL prin lichidator judiciar
Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică in bloc la valoare de evaluare
masina de echilibrat roti CEMB 21 - 477,00
lei, elevator roti profesional - 1.711,00 lei,
generator azot - 718,00 lei, cheie de roti electrica Columbus - 299,00 lei. Preturile nu
contin TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de
19.04.2017, ora 12/00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor
fi reluate la 26.04.2017 respectiv 03.05.2017
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Prodprest Productie Prestari Industriale
Import Export SRL prin lichidator judiciar
Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică la valoare de evaluare de
171.800 lei constructie cu Sc-187,14 mp,
Su-167,39 mp situata in Ploiesti, str.
Gheorghe Doja, nr. 221, jud. Prahova. Pretul
nu contine TVA. Terenul pe care este amplasata constructia nu face obiectul vanzarii,
fiind proprietate privata. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de
19.04.2017, ora 13/00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800. In cazul neadjudecării, licitatiile vor
fi reluate la 26.04.2017 respectiv 03.05.2017 la
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

PIERDERI
l Pierdut atestat ADR nr.063168 pe numele
Andrieși Petru Iulian. Îl declar nul.
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