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l Penitenciarul Bacău organizează 
concurs 3 posturi de ofiţer (1 econo-
mist, 2 psiholog). Dosarele se depun 
până la 17.01.2017, inclusiv. Taxa 
este de 85 RON. Informaţii se obţin 
la Penitenciarul Bacău şi pe site-ul: 
anp.gov.ro

l Analist de Informaţii (cod COR 
242224)- societatea SCG East 
Europe SRL angajează Analist de 
Informaţii. Cunoştinţe avansate de 
IT şi de limba engleză obligatorii. 
Solicitanţii pot trimite CV la: scg.
administration@icloud.com

l Primăria Negrileşti, cu sediul în 
localitatea Negrileşti, str.Alexandru 
cel Bun, nr.109, judeţul Galaţi, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Numele funcţiei: 1 post, conducător 
auto pentru microbuz şcolar, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 19.01.2017, 
ora 9.00; -proba interviu în data de 
23.01.2017, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii; -vechime: 
şofer categoria B cu minim 5 ani 
vechime; -permis de conducere cate-
goria D. 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 Negrileşti. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Negri-
leşti, persoană de contact: Grosu 
Mirela, telefon: 0236.832.671, fax: 
0236.832.671, e-mail: primarianegri-
lesti@yahoo.ro 

l Primăria Comunei Scoarța, 
judeţul Gorj, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificat şi completat 

de HG nr.1027/2014, în cadrul insti-
tuţiei. Denumirea postului: muncitor 
calificat -maşinist la maşini pentru 
terasamente, treapta profesională I 
-post contractual vacant pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii medii, 
specializare în ocupaţia maşinist la 
maşini pentru terasamente, dovedită 
cu certificat de absolvire; -permis de 
conducere categoria Tr; -cunoştinţe 
minime de mecanică auto; -vechimea 
în muncă: minim 9 ani. Calendarul 
de desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea postului de muncitor cali-
ficat, treapta profesională I (maşinist 
la maşini pentru terasamente): 1.
Data-limită de depunere a dosarelor 
de concurs: 11.01.2017, ora 16.00, la 
sediul Primăriei Comunei Scoarța; 
2.Datele de desfăşurare a probelor 
de concurs: -proba scrisă -19.01.2017, 
ora 11.00, la sediul Primăriei 
Scoarța; -interviul -23.01.2017, ora 
11.00, la sediul Primăriei Scoarța. 
Date contact: Pirtea Adela, tel.0762.
009.720/0253.280.222.                                        

l Subscrisa Şcoala Gimnazială 
„Radu Tudoran”, comuna Blejoi, cu 
sediul în satul Blejoi, comuna Blejoi, 
str.Principală, nr.510, judeţul 
Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractual 
vacante de administrator financiar 
(contabil), cu 0,25 normă, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 19.01.2017, ora 10.00; -proba 
practică în data de 23.01.2017, ora 
09.00; -proba interviu în data de 
23.01.2017, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -nivelul studiilor: superi-
oare; -vechime: minim 3 ani în 
domeniu. 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 Şcolii 
Gimnaziale „Radu Tudoran”, 

comuna Blejoi. Relaţii suplimentare 
la sediul Şcolii Gimnaziale „Radu 
Tudoran”, comuna Blejoi, persoană 
de contact: Eftemie Anca, telefon: 
0720.051.323/0728.778.526, e-mail: 
scoalaradutudoran@yahoo.com

l Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”, 
cu sediul în loc.Brăila, str.Şcolilor, 
nr.46, jud.Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual, conform HG 
nr.286/2011, modificat şi completat 
de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului: îngrijitor -un post vacant 
contractual, pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
generale (8 clase); -experienţă de 
minim 1 an ca îngrijitor. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă: data de 20.01.2017, ora 
10.00, la sediul: str.Şcolilor, nr.46, 
Brăila; -proba practică: data de 
25.01.2017, ora 13.00, la sediul: str.
Şcolilor, nr.46, Brăila; -proba de 
interviu: data de 27.01.2017, ora 
10.00, la sediul: str.Şcolilor, nr.46, 
Brăila. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul  de  concurs  este  de 
11.01.2017, la sediul: str.Şcolilor, 
nr.46, Brăila. Date contact: Şcoala 
Gimnaz ia lă  „Ion  Bănc i lă” , 
tel.0239.619.940.

l Comuna Borod, cu sediul în loca-
litatea Borod, nr.162, judeţul Bihor, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: inspector de 
specialitate -gradul IA, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 12.01.2017, 
ora 9.00; -proba interviu: data şi ora 
se afişează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
superioare; -vechime: minim 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Borod. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Borod, persoană 
de contact: Butiri Ileana, telefon: 
0259.315.098.

l Comuna Borod, cu sediul în loca-
litatea Borod, nr.162, judeţul Bihor, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 

vacante de: Inspector de specialitate, 
gradul IA, 1 post, în Comparti-
mentul cămine culturale, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 19.01.2017, ora 9.00; -proba 
interviu: data se afişează o dată cu 
rezultatele la proba scrisă. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare în dome-
niul muzică, arte; -vechime în 
domeniu: minim 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Borod. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Borod, persoană de 
contact: Butiri Ileana, telefon: 
0259.315.098.

l Subscrisa, Oficiul Registrului 
Național al Informațiilor Secrete de 
Stat, cu sediul in: loc. Bucuresti, str. 
Mures, nr. 4, sector 1, CUI: 
15085226, organizează concurs 
pentru ocuparea a două posturi 
contractuale aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificat şi completat de 
H.G. nr. 1027/2014. Denumirea 
posturilor: - consilier de securitate a 
informațiilor - posturi vacante 
contractuale pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului:- 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă:- data de 
18 ianuarie 2017, ora 09.30, la sediul 
ORNISS. Proba practică:- nu este 
cazul. Proba de interviu:-nu este 
cazul. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este  de 10 zile de 
la afisare, respectiv pana la data de 
10 ianuarie 2017, ora 10.00 la sediul 
ORNISS. Date contact: Valentina 
Voinea, tel. 021.207.51.24.

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice Jimbolia, judeţul Timiş, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a funcţiilor contractuale vacante: 
-contabil-şef, funcţie de conducere -1 
post; -asistent medical, funcţie de 
execuţie -1 post; -îngrijitoare, funcţie 
de execuţie -1 post. Condiţii gene-
rale: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute 
de  a r t . 3  d in  anexa  l a  HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regu-

lamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condițiile 
specifice: Contabil-şef: -studii superi-
oare economice de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
absolvite minim 2 ani; -cunoaşterea 
politicilor şi practicilor în domeniu; 
-cunoştinţe de operare PC în vederea 
utilizării programelor specifice de 
contabilitate; Asistent medical: 
-studii postliceale absolvite în specia-
lizarea asistent medical; -certificat de 
membru OAMM din România, vizat 
2016; -asigurare malpraxis; -fără 
condiţii de vechime; Îngrijitoare: 
-studii generale sau medii; -disponi-
bilitate în a lucra cu persoane vârst-
nice ;  -nu necesi tă  vechime. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -19.01.2017, 
ora 9.00: proba scrisă; -23.01.2017, 
ora 9.00: proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art.6, alin.(1) 
din anexa la HG nr.286/2011, Titlul 
I, Capitolul 1, Secţiunea a 2-a, şi se 
vor depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului. Detalii privind condiţiile 
specifice şi bibliografia de concurs 
sunt disponibile la sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Jimbolia, 
din str.Tudor Vladimirescu, nr.66, 
Compartimentul Resurse Umane, 
telefon nr.0256.360.630.

l Primăria Comunei Traian Vuia, 
cu sediul în localitatea Sudriaş, 
nr.163A, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -ghid 
turism: 1 post; -consilier personal 
primar: 1 post; -asistent comunitar: 1 
post. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
19.01.2017, ora 10.00; -proba interviu 
în data de 23.01.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Condiţii gene-
rale prevăzute de art.3 din Legea 
286/2011. Condiții specifice: Pentru 
funcția contractuală de consilier 
personal: -studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență; -cunoştințe 
operare calculator; -nu se necesită 
vechime. Pentru funcția contrac-
tuală de ghid turism: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență; 
-cunoştințe operare calculator; 
-cunoşterea unei limbi străine, certi-
ficată prin atestat; -existența atesta-
tului de absolvire a cursului de ghid 
sau agent turism; -nu se necesită 
vechime. Pentru funcția contrac-
tuală de asistent comunitar: -studii 
medii certificate prin diplomă de 
bacalaureat; -diplomă de absolvire a 
unei şcoli postliceale în domeniul 
sanitar cu specializarea de asistent 
medical medicină generală; -nu se 
necesită vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 

Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Traian 
Vuia. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Traian Vuia, 
persoană de contact: Costi Doru 
Iulian, telefon: 0256.324.479, 
0724.017.603, e-mail: comunatraian-
vuia@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs, în conformitate cu prevede-
rile HGR 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la sediul 
unităţii din str.Ion Creangă, nr.1, 
Fălticeni, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractual vacante: -1 
post asistent debutant, Centrul de 
Sănătate Vadu Moldovei; -1 post 
asistent debutant radiologie, Labora-
torul de radiologie şi imagistică 
medicală; -1 post infirmieră debu-
tantă, Compartimentul de derma-
to-venerologie; -1 post infirmieră 
debutantă, CPU; -2 posturi îngriji-
toare, Centrul de Sănătate Vadu 
Moldovei; -1 post îngrijitoare, Ambu-
latoriul integrat; -1 post de brancar-
dier, Centrul de Sănătate Vadu 
Moldovei; -1 post inginer debutant, 
Comp.SSM. Proba scrisă va avea loc 
în data de 19.01.2017, ora 10.00. 
Data şi ora interviului vor fi anun-
ţate după proba scrisă. Dosarele de 
concurs se depun la Serv.RUNOS 
până pe data 11.01.2017, inclusiv, 
ora 15.00. Condiţii de participare 
pentru asistenţi medicali debutanţi: 
-diplomă de asistent medical genera-
list; -vechimea nu este necesară. 
Condiţii de participare pentru asis-
tent debutant radiologie: -diplomă 
de asistent medical în specialitatea 
radiologie; -vechimea nu este nece-
sară. Condiţii de participare pentru 
îngrijitoare: -minim şcoală generală; 
-vechimea nu este necesară. Condiţii 
de participare pentru infirmieră 
debutantă: -minim şcoală generală; 
-vechimea nu este necesară. Condiţii 
de participare brancardier: -minim 
şcoală generală; -vechimea nu este 
necesară. Condiţii de participare 
pentru postul de inginer deb.SSM: 
-diplomă de licenţă cu titlul de 
inginer; -certificat absolvire în dome-
niul securităţii în muncă 80 ore; 
-certificat de absolvire în domeniul 
protecţiei şi stingerii incendiilor; 
-vechimea nu este necesară. Anunţul 
de concurs, bibliografia, tematica de 
concurs se află afişate la avizierul 
unităţii şi pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
nr.0752.126.627/0752.126.626.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, 
cu sediul în Călăraşi, Str. 13 Decem-
brie nr. 12, scoate la concurs, în data 
de 25.01.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Inspector,  grad profesi-
onal  debutant -  Punct de lucru 
Lehliu; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
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diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 
25.01.2017 – ora 1000 – proba scrisă.  
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Călăraşi.

l Teatrul „Andrei Mureşanu”, cu 
sediul  în local itatea Sfântu 
Gheorghe, str.Kőrösi Csoma Sándor, 
nr.1, judeţul Covasna, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante, conform teme-
iului legal HG 286/23.03.2011, de: 
consilier juridic. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 18 ian.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 20 
ian.2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: consultant juridic: -studii 
superioare; -cunoştinţe Microsoft 
Office (Power Point, Word); -cunoş-
tinţe în domeniul instituţiilor de 
spectacole (teatru); -nu este necesară 
vechimea. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 10.01.2017, ora 
12.00, la sediul Teatrului „Andrei 
Mureşanu”. Relaţii suplimentare la 
sediul: Teatrul „Andrei Mureşanu”, 
persoană de contact: Codreanu 
Elena, telefon: 0724.425.649, e-mail: 
secretariat@tam.ro

l Şcoala Gimnazială Nr.1 Româ-
neşti, cu sediul în localitatea Româ-
neşti, str.Principală, nr.1, judeţul 
Botoşani, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: secretar IA, număr 
p o s t u r i :  0 , 5 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 18 ianuarie 2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 23 ianu-
arie 2017, ora 10.00; -proba practică 
în data de 26 ianuarie 2017, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii (obliga-
toriu): medii; -vechime (obligatoriu): 
10 ani în învăţământ. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Româ-
neşti. Relaţii suplimentare la sediul 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Româneşti, 
persoană de contact: Gavril Aspazia, 
telefon: 0231.565.025/0786.068.968, 
fax: 0231.565.025, e-mail: scoalaro-
manesti@yahoo.com 

l Agenţia Națională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4 
scoate la concurs, în data de 
23.01.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector,  grad profesional  superior  
-  Serviciul Comunicare şi Secretari-
atul Consiliului de Administrație; 
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; Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet – 
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Data de desfăşurare a concursului: 
23.01.2017 – ora 1000 – 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 În conformitate cu prevederile art. 
3 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 45/2008, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, Minis-
terul Fondurilor Europene, cu sediul 
în Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, 
sector 1, organizează în data de 
05.01.2017, ora 10,00 (proba scrisă) 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
publice vacante: 1.expert, clasa I, 
grad profesional principal la Biroul 
Coordonare Metodologică Achiziții 
Publice, Direcția Coordonare Sistem 
şi Monitorizare. Condiţii necesare 
ocupării postului: Studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă/ studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă în domeniul ştiințe econo-
mice/ juridice/ inginereşti, vechime 
în specialitatea studiilor minim 5 ani. 
Condițiile de participare şi de desfă-
şurare a concursului, bibliografia şi 
alte informații 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 Direcţia financiar-contabilă din 
Ministerul Apărării Naţionale, orga-
nizează concursul pentru ocuparea 
unor posturi vacante de personal 
civil contractual, astfel: -consilier 
grad profesional IA/ studii superi-
oare, cu o vechime în specialitatea 
studiilor de minim 6 ani şi 6 luni –2 
posturi; -consilier juridic grad profe-
sional IA/ studii superioare, cu o 
vechime în specialitatea studiilor de 
minim 6 ani şi 6 luni –1 post; -consi-
lier grad profesional II/ studii superi-
oare, cu o vechime în specialitatea 
studiilor de minim 6 luni –1 post; 
-consilier grad profesional debutant/ 
studii superioare– nu se solicită 
vechime în specialitatea studiilor –1 
post. Concursul se desfăşoară astfel: 
-18.01.2017, ora 10.00 –proba scrisă; 
-25.01.2017, ora 10.00 –interviul.  
Data limită de depunere a dosarelor 
–10.01.2017, ora 16.00. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului 
se vor face la sediul Direcţiei financi-
ar-contabile, strada Drumul Taberei 
nr.7-9, sector 6, Bucureşti, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 
necesare.
Date de contact ale secretariatului, la 
telefon 021.319.58.58 int. 2484, 2890.

l Primăria Oraşului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, scoate la concurs 
următoarele posturi contractuale 
vacante: -Agent Agricol -Biroul 
Registrul Agricol, Cadastru, Agricul-
tura şi Spaţiul Locativ,  Comparti-
ment registrul agricol: studii 
generale; condiţii de vechime în 
muncă de minim 5  ani. -Agent Pază 
-Serviciul Poliţia Locală -Comparti-
ment pază bunuri şi valori: studii 
generale; condiţii de vechime în 
muncă de minim 3  ani. Data limită 
depunere dosare: 09.01.2017  orele 
12.00, la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru. Concursul începe în data 
de: 18.01.2017 orele 10:00 –proba 
scrisă, 20.01.2017 orele 10.00: -inter-
viul, şi se desfăşoară la sediul Primă-
riei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia şi tematica de 
concurs se află afişate la avizierul 
unităţii şi pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru sau la 
telefon 021.448.07.95, interior 113. 
Persoana de contact: Oanta Monica 
Georgiana.

l În conformitate cu prevederile art. 
43 din H.G. nr. 611/2008, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
Ministerul Fondurilor Europene, cu 
sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 
15-17, sector 1, organizează în data 
de 05.01.2017, ora 10,00 (proba 

scrisă) concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarei funcții publice 
temporar vacantă: 1.consilier, clasa I, 
grad profesional superior la 
Compartimentul Verificare Achiziții 
Publice, Direcția Monitorizare 
Implementare Proiecte, Direcția 
Generală Programe Competitivitate. 
Condiţii necesare ocupării postului: 
Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă/studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 9 ani. Condițiile de partici-
pare şi de desfăşurare a concursului, 
bibliografia şi alte informații nece-
sare sunt afişate la sediul instituției şi 
pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosa-
rele de concurs se depun în termen 
de 8 zile de la data publicării prezen-
tului anunț, la sediul ministerului.

l Spitalul de Psihiatrie Sfânta 
Maria-Vedea, Judeţul Argeş organi-
zează în conformitate cu HGR 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea a unui post vacant de  
muncitor  IV bucătar   pe perioadă 
nedeterminată. 1.Concursul se va 
desfăşura la sediul Spitalului de 
Psihiatrie Sfânta Maria Vedea- Pavi-
lionul II astfel: 19.01.2017, proba 
scrisă, (ora 10.00), 26.01. 2017, 
interviu (ora 10.00). 2.Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune la 
biroul RUNOS al Spitalului de Psihi-
atrie Sfânta Maria Vedea în perioada 
28.12.2016- 11.01.2017, ora 14,00. 
3.Condiţii specifice de participare la 
concurs: Studii: generale/medii, cate-
gorie de calificare 1, curs de califi-
care în meseria de bucătar, nu este 
necesară vechime. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0248.248.109, biroul 
RUNOS, prin d-na Dumitru 
Simona.

l Pentru încadrarea ca funcţionar 
public cu statut special în sistemul 
administraţiei penitenciare (ofiţer de 
penitenciare), Penitenciarul Botoşani 
scoate la concurs 2 posturi vacante, 
după cum urmează: -1 ofiţer 
(psiholog); -1ofiţer (educaţie). 
Termenul de depunere a dosarelor 
complete este de 17 ianuarie 2017, 
orele 15.00, la Penitenciarul Boto-
şani. Taxa de participare la concurs 
este de 85 lei. Relaţii suplimentare 
privind condiţiile de înscriere se pot 
obţine la sediul Penitenciarului Boto-
sani. pe site-ul unităţii(http://anp.
qov.ro/web/penitenciarul-botosani/
cariera) şi al Administraţiei Naţio-
nale a Penitenciarelor (www.anp.gov.
ro, secţiunea Carieră - Concursuri 
din sursă externă- Concursuri în 
curs de derulare). Pentru informaţii 
suplimentare desemnăm ca persoană 
de contact pe domnul subcomisar de 
penitenciare Ionuţ ONOFREI, tel. 
0231.515.937, e-mail ionut.onofrei@
anp.gov.ro.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare şi Încercări pentru 
Electrotehnică-ICMET Craiova 
organizează concurs  pentru 
ocuparea postului de „inspector 
resurse umane”. Obiectul principal 
de activitate al ICMET Craiova este 
“Cercetare şi dezvoltare în alte 
ştiinţe naturale şi inginerie” (cod 
CAEN 7219) şi este stabilit prin HG 
nr.81/11.02.1999, modificată prin 
HG nr.1495/2008, privind organi-
zarea şi functionarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi 
Încercări pentru Electrotehni-
că-ICMET Craiova. Concursul se va 
desfăşura la sediul ICMET Craiova, 
din Bvd.Decebal, nr.118A, Craiova, 
în data de 23.01.2017, începând cu 
ora 9.00. Data limită de depunere a 
dosarului: 16.01.2017, ora 14.00. 
Metodologia de concurs, Regula-
mentul de desfăşurare a concursului, 
Criteriile de evaluare, Atribuţiile 
postului, etc. se obţin de pe pagina 

web a institutului: www.icmet.ro, sau 
de la sediul unităţii. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la numărul de 
telefon 0747.034.859 (în intervalul 
orar 8.00-17.00) sau la adresa de 
e-mail: nela@icmet.ro

l Penitenciarul Mioveni scoate la 
concurs următoarele posturi vacante 
de funcționar public cu statut special 
în sistemul administrației peniten-
ciare (ofițer de penitenciare) după 
cum urmează: -1 post  vacant  de 
ofițer economist (financiar-contabili-
tate); -1 post vacant de ofițer 
(educație). La concurs pot participa 
persoanele care îndeplinesc condi-
ţiile generale, precum şi condiţiile 
specifice posturilor. Anunţul de 
concurs este afişat la avizierul de la 
sediul Penitenciarului Mioveni, pe 
site-ul instituţiei (www.anp.gov.ro/
web/penitenciarul-mioveni/
concurs-sursa-externa) şi pe site-ul 
Administraţiei Naţionale a Peniten-
ciarelor (www.anp.gov.ro, secţiunea 
Carieră -Concursuri din sursă 
externă -Concursuri în curs de deru-
lare). Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la structura de resurse 
umane din cadrul Penitenciarului 
Mioveni -telefon 0248/260.000/
int.110 şi 154.

l Primăria Gura Humorului organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacantă 
de Consilier CL.I grad profesional 
asistent în cadrul Serviciului Impo-
zite şi Taxe al aparatului de speciali-
tate al primarului oraşului Gura 
Humorului. Locul de organizare al 
concursului: Primăria Gura Humo-
rului, Piaţa Republicii, nr.14, oraş 
Gura Humorului, judeţul Suceava. 
Data organizării concursului: 
23.01.2017, ora 11.00-proba scrisă. 
Locul de depunere al dosarelor 
pentru înscriere la concurs: Primăria 
Gura Humorului, camera 8. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs: în termen de 20 
de zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Condiţii de partici-
pare: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în unul dintre domeniile: ştiinţe 
economice, ştiinţe juridice sau admi-
nistrative, vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice 1 an. Relaţii suplimentare: 
telefon 0230/235.051 int 19.

l Primăria Gura Humorului organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post temporar vacant aferent func-
ţiei contractuale de execuţie de casier 
în cadrul Direcţiei de Servicii Publice 
Gura Humorului. Condiţii de parti-
cipare: studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat. Locul, data 
şi ora desfăşurării probelor de 
concurs: a)Proba practică se va 
desfăşura miercuri, 11.01.2017, ora 
11.00, la sediul Primăriei Gura 
Humorului- Piaţa Republicii, nr.14; 
b)Interviul se va desfăşura în termen 
de maximum 4 zile de la susţinerea 
probei scrise. Data şi ora susţinerii 
interviului se afişează odată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Data limită şi 
ora pană la care se pot depune dosa-
rele de concurs: în vederea partici-
pării la concurs, candidaţii depun 
dosarul de concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului pentru ocuparea postului 
vacant, până la ora 16.00. Datele de 
contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs: 
Primăria Gura Humorului- Piaţa 
R e p u b l i c i i ,  n r. 1 4 ,  c a m . 8 , 
tel.0230.235.051, int.19.

l Primăria Gura Humorului organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post temporar vacant aferent func-
ţiei contractuale de execuţie de Asis-

tent medical debutant în cadrul 
Serviciului Public Local de Asistenţă 
Medicala Şcolară. Condiţii de parti-
cipare: studii postliceale sanitare de 
specialitate absolvite cu diplomă- 
autorizaţie de liberă practică, certi-
ficat de membru în cadrul Ordinului 
asistenţilor medicali generalişti, 
moaşelor şi asistenţilor medicali din 
România, poliţa de asigurare 
malpraxis. Locul, data şi ora desfă-
şurării probelor de concurs: a)Proba 
scrisă se va desfaşura miercuri, 
11.01.2017, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Gura Humorului- Piaţa 
Republicii, nr.14, b)Interviul se va 
desfăşura în termen de maximum 4 
zile de la susţinerea probei scrise. 
Data şi ora susţinerii interviului se 
afişează odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Data limită si ora până la care 
se pot depune dosarele de concurs: în 
vederea participării la concurs, 
candidaţii depun dosarul de concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului pentru 
ocuparea postului vacant, până la 
ora 16.00. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Primăria Gura 
Humorului- Piaţa Republicii,  nr.14, 
cam.8, tel.0230.235.051, int.19.

l Primăria Gura Humorului organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post temporar vacant aferent func-
ţiei contractuale de execuţie de 
Muncitor necalificat în cadrul Direc-
ţiei de Servicii Publice Gura Humo-
rului. Condiţii de participare: Studii 
generale sau liceale. Locul, data şi 
ora desfăşurării probelor de concurs: 
a)Proba practică se va desfaşura 
miercuri, 11.01.2017, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Gura Humorului- 
Piaţa Republicii, nr.14, b)Interviul se 
va desfăşura în termen de maximum 
4 zile de la susţinerea probei scrise. 
Data şi ora susţinerii interviului se 
afişează odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Data limită si ora până la care 
se pot depune dosarele de concurs: în 
vederea participării la concurs, 
candidaţii depun dosarul de concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului pentru 
ocuparea postului vacant, până la 
ora 16.00. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Primăria Gura 
Humorului- Piaţa Republicii, nr.14, 
cam.8, tel.0230.235.051, int.19.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul HG nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedeterminată 
de timp, corespunzător funcţiilor 
contractuale de conducere din 
cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov, după 
cum urmează: -1 post de şef Birou 
Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii 
gr.II din cadrul Serviciului Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat şi 
Petiţii, repartizat de la bugetul de 
stat, prevăzut cu studii superioare de 
lungă durată cu diplomă de licenţă, 
cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată de timp. 
Cerinţele specifice pentru ocuparea 
postului: -Şef Birou Resurse Umane, 
Secretariat şi Petiţii gr.II: -studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă, în profilul ştiinţe 
juridice, specializarea drept; 
-vechime în specialitatea studiilor 
absolvite: minim 3 ani şi 6 luni; 
-absolvent al cursului de perfecţio-
nare profesională „Inspector/refe-
rent resurse umane”; -capacitate de 
gestionare a timpului şi de încadrare 
în termenele-limită stabilite, bună 
capacitate de organizare şi stabilire a 
priorităţilor, seriozitate, rigurozitate, 
integritate; -bune abilităţi de comu-
nicare şi de lucru în echipă; -cunoş-
tinţe operare calculator. Data-limită 
de depunere a dosarelor de concurs 

este 11.01.2017, inclusiv, ora 16.00, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Ilfov. Concursul se 
va desfăşura la sediul OCPI Ilfov, 
Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1: -proba 
scrisă: în data de 20.01.2017, ora 
09.00; -interviul:  în data de 
26.01.2017, de la ora 09.00. Date de 
contact: telefon: 021.224.60.85, inte-
rior: 126, e-mail: if@ancpi.ro. Temei 
legal:  art.7,  alin.(4) din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Strămoşii Popo-
rului Român -o 
carte pentru pomul 
de  Crăc iun  a l 
r o m â n i l o r  d e 
pretutindeni!

VÂNZĂRI IMOBILE  
l SC Coseli SA Iaşi vinde imobil 
situat în Iaşi, str.Poitiers 10, compus 
din teren 5.292mp şi trei construcţii: 
c9 -cabină poartă; c10 -cabină bilete; 
c11 -sala antrenament, la preţul de 
1.350.000Lei, fără TVA.

DISPARIȚII  
l La Judecătoria Sighişoara a fost 
deschisă procedura de declarare a 
morţii numitului Suciu Traian 
(dosarul nr. 3145/308/2016), născut 
în 21.08.1921, în satul Boiu, comuna 
Albeşti, jud.Mureş, având ultimul 
domiciliu în aceeaşi localitate. 
Rugăm persoanele care deţin orice 
informaţii privind numitul Suciu 
Traian să le comunice redacţiei sau 
Judecătoriei Sighişoara.

CITAȚII  
l Se citează Peţenchea Mona, 
Peţenchea Ioana, Ishikawa Manuela 
Simona, Prisecaru Mariana Dorina, 
Plugaru Paul, Plugaru Petru, 
P l u g a r u  S i l v i a ,  î n  d o s a r 
10889/193/2008* al Judecătoriei 
Botoşani, la 20 ianuarie 2017.

l Numitul Chinteş Dumitru cu 
domiciliul în Şiclău nr.441, jud. Arad 
este citat la Judecătoria Chişineu 
Criş pe data de 11.01.2017, ora 9.00, 
competul C3, camera 3, în calitate 
de pârât în dosarul 1374/210/2016 în 
procesul de stabilire domiciliu 
minori cu reclamanta  Iuhasz Maria 
–Cristina.

l  E s t e  c i t a t a  i n  d o s a r 
13601/55/2015, la Judecatoria Arad 
avand ca obiect revocare donatie 
numita Berce Ioana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Pecica Str 420 
nr 31,in calitate de parata pentru 
termenul din data de 19.01.2017.

l Godja Ioan, Godja Victoria, Godja 
Pavel Gabriel şi Godja Emanuel, 
având calitatea de pârâţi în dosarul 
nr. 12549/197/2013 al Judecătoriei 
Braşov, având ca obiect „Pretenţii” 
cu reclamanţii în cauză Zsold 
Hermine Rosine, Tartler Heinrich, 
Zsold Alexander Alfred şi Balasiu 
Dan Michael, sunt citaţi a se prezenta 
la termenul din 20.01.2017 la Judecă-
toria Braşov, complet C26, ora 9.00.

l Sturdza Alexandru este citat 
pentru arbitraj la Tribunalul de 
Arbitraj Judiciar Iaşi de pe lângă 
Camera de Arbitraj şi Mediere din 
mun. Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt nr.2, bl.B2, colț, tr.1, jud. Iaşi, 
în calitate de pârât, la data de 
09.01.2017, ora 10.00, în dosarul 
nr.05/2016, având ca obiect pronun-
țarea unei hotărâri care să țină loc 
de contract de vânzare şi ieşire din 
indiviziune, în proces cu SC NO 
LIMIT SRL, în calitate de recla-
mantă şi cu Bernic Alexandru 
Tudor, Bernic Camelia, Curcă Alin-
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Eugen și Curcă Maria-Valentina, în 
calitate de intervenineți principali. 

l KARAMPANAHKHAVIDAKI 
Mahdi, cetăţean iranian, domiciliat 
în Republica Islamică Iran, născut la 
data de 03.09.1976 în Khash, identi-
ficat prin pașaport seria/numărul 
B19425190, eliberat la data de 
17.10.2010 de autorităţile din Repu-
blica Islamică Iran este citat în cali-
tate de pârât în dosarul cu nr. 
4902/99/2016 la Tribunalul Iasi, din 
Iasi, str. Elena Doamna, nr. 1A, Jud. 
Iasi pentru termenul din 30.01.2017, 
ora 9:00, la complet D08Com în 
proces cu reclamantii SCHIPOR 
S E B A S T I A N -  T U D O R , 
HANGANU Ştefan-Viorel, SC 
ASAM TEHNIK INTERNATI-
ONAL SRL, având ca obiect: dizol-
vare societate.

DIVERSE  
l Liliana Vuia având domiciliul în 
str. Tudor Vladimirescu nr. 57, locali-
tatea Pancota, titulara al planului 
urbanistic zonal „CASA FAMI-
LIALA P+M” din localitatea 
Maderat str. – nr. F.N. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul 
menţionat și declanșarea etapei de 
încadrare.  Prima versiune a 
planului/programului poate fi 
consultată la sediul APM ARAD, 
strada Splaiul Muresului, FN, locali-
tatea Arad, judeţul Arad, de luni 
până joi între orele 09 – 16.00, vineri 
între orele 09 – 13.00. Observaţii/
comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul APM ARAD, în 
termen de 15 zile de la data publi-
cării anunţului.

l Bio Nera Plant SRL, cu sediul în 
localitatea Sasca Montană, Mănăs-
tirea Nera, jud.Caraș-Severin, titular 
al Planului Urbanistic Zonal: Zona 
Manastire, adresa: Sasca Montană, 
anunţă publicul interesat asupra 
elaborării primei versiuni a PUZ, 
respectiv depunerea lui în vederea 
declanșării etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Informaţiile privind prevederile 
planului PUZ propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraș-Severin, 
Reșiţa, str.Petru Maior, nr.73, în zilele 
de luni-joi între orele 09:00-15:00 și 
vineri între orele 09:00-13:00 și la 
sediul titularului din localitatea 
Sasca Montană, Mănăstirea Nera, în 
zilele de luni-vineri între orele 08:00-
13:00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Caraș-Se-
verin în termen de 15 zile calendaris-
tice de la data apariţiei prezentului 
anunţ.

l CN CF CFR SA, Sucursala Regi-
onală CF Craiova, titular al proiec-
tului „Lucrări de Reabilitare la Pod 
CF Km 15+550 și Lucrări de 
Amenajare Albie”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Mehedinţi în 
cadrul procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului pentru 
proiectul menţionat, propus a fi 
amplasat pe teritoriul administrativ 
al comunei Corcova, judeţul Mehe-
dinţi. Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Mehedinţi 
din str.Băile Romane, nr.3, în zilele 
de luni-vineri, între orele 8.00-14.00, 
precum și la următoarea adresă de 
internet: http//apmmh.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezentului 
anunţ.

l Direcţia Silvică Covasna OS 
Comandău, titular al proiectului: 
„Construire drum forestier Pârâul 
Gropii”, anunță publicul interest 
asupra luării deciziei de încadrare de 
către Agenția pentru Protecția 
Mediului Buzău, nu se supune evalu-
ării impactului asupra mediului și se 
supune evaluării adecvate, pentru 
proiectul sus menționat, propus a fi 
amplasat în fond forestier, OS 
Comandău, extravilanul comunei 
Gura Teghii, jud.Buzău. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care 
o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Buzău, din Buzău, str.
Democrației, nr.11, în zilele de 
luni-vineri, între orele 08-16, precum 
și la următoarea adresă de internet: 
www.apmbuzau.ro. Publicul interest 
poate înainta comentarii/observații 
la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunț până la data de 
02.01.2017. În cazul în care nu sunt 
observații justificate din partea 
publicului, APM Buzău va emite 
Decizia etapei de încadrare.

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator judi-
ciar al S.C. Alaska Invest Construct 
S.R.L.- în faliment conform Încheierii 
Civile nr. 92/JS/CC/08.12.2016, 
pronunţată de către Tribunalul Caraș 
- Severin – judecător sindic - în dosar 
nr. 6273/115/2016, în temeiul art. 99 
alin. (1) și/sau alin. (2) și art. 100, alin.
(1) și urm. din Legea nr. 85/2014, coro-
borate cu art. 71 alin. (2) sau, după caz, 
art. 73 alin. (1) din același act 
normativ. Notifică Deschiderea proce-
durii  insolvenţei – procedura simplifi-
cată - împotriva debitoarei S.C. Alaska 
Invest Construct S.R.L..Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii 
debitoarei este: 23.01.2017. Termenul 
limită de verificare a creanţelor, de 
admitere, afișare și comunicare a 
Tabelului preliminar al creanţelor este: 
03.02.2017. Termenul pentru întoc-
mirea și afișarea Tabelului definitiv al 
creanţelor admise este: 01.03.2017. 
Prima ședinţă a Adunării Generale a 
Creditorilor debitoarei  va avea loc la 
data de: 09.02.2017, orele 13.00 la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din  
Reșiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, 
et.2, ap.21, Jud. Caraș-Severin, având 
ca ordine de zi: prezentarea situaţiei 
debitorului; desemnarea/confirmarea 
comitetului creditorilor; confirmarea 
lichidatorului judiciar; alte menţiuni. 

ACHIZIȚII PUBLICE  
l Anunţ organizare licitaţie. 
Primăria comunei Trifești, judeţul 
Neamţ, organizează pe data de 
16.01.2017, la ora 10.00 licitaţie 
publică, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006, în vederea concesionării 
unei suprafeţe de teren extravilan. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
13.01.2017, ora 15.00. Documen-
taţia de atribuire se poate procura 
contra cost (25Lei) de la sediul 
Primariei Trifești și se află postată și 
pe adresa de internet: www.primari-
atrifesti.ro. Persoana de contact 
Bădărău Gheorghe ,  te lefon 
0233.745.547, adresă de email: 
primariatrifesti.nt@gmail.com în 
zilele lucrătoare între orele 09.00-
15.00.

LICITAȚII  
l S.C. Anvidor S.R.L  Resita - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand " Constructie - Locu-
inta P", situat in Resita, str. 
Marasti, nr. 2, apartamentele nr. 1 
si 2, Jud. Caras - Severin, inscris in 
C.F. nr. 33135 - C1-U1 Resita si 
C.F. nr. 33135 - C1-U2 Resita 
pretul de pornire al licitatiei este de  
56.610 Lei  + T.V.A.  reprezentand 
45 % din pretul de evaluare, 
conform Proces verbal adunare 
creditori din data de 22.12.2016. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
j u d . C a r a s - S e v e r i n ,  t e l e f o n  
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 350 lei. Licitatia va 
avea loc in data de 30.12.2016, 
orele 11.00, la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud.Caras-Severin.

l Primăria orașului Bragadiru, cu 
sediul în orașul Bragadiru, șos. 
Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, 
în vederea închirierii,  terenul în 
suprafaţă de 15 mp,  situat în 
domeniul public al orașului Braga-
diru, județul Ilfov, amplasat adia-
cent imobilului din șos. Alexandriei 
nr. 36.  Licitaţia va avea loc în data 
de 01.02.2017, orele 10.00. Cererea 
de înscriere la licitaţie însoţită de 
documentele solicitate, conform 
Caietul de sarcini, se vor depune 
până la data de 30.01.2017, orele 
15.00, la Registratura Primăriei 
orașului Bragadiru judeţul Ilfov. 
Relaţii la telefon 021.448.07.95 
interior 123.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judiciar în 
dosarul nr. 8117/111/2012, aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea SC Camelectro Instal  
SRL CUI 15250013, J05/199/2003, 
face public următorul anunț refe-
ritor la pasul de supraofertare 
privind „casă și teren aferent” în 
natură proprietate de tip reziden-
țial, formată din construcție – casă 
și teren aferent, situate în intravi-
lanul localității Paleu, înscrisă în 
C.F. 52616 Paleu, nr. cad.1669, 
1669 – C1. Supraoferta, trebuie sa 
fie de minim 118.125,00 LEI, suma 
care cuprinde și pasul de ofertare 
de 5%. Oferta se va depune la 
sediul lichidatorului judiciar, în 
termen de 30 de zile de la data 
publicării prezentului anunț. Infor-
mații suplimentare se pot obține 
prin: e-mail: plginsolv@gmail.com 
Tel: 0359/463661 Fax: 0359/463662.

l Anunt privind vanzare bunuri 
imobile. Data 21 decembrie 2016. 
In temeiul art. 250, alin.(1) din 
Legea 207/ 2015 privind Codul de 

procedura fiscala, Municipiul 
Slobozia organizeaza licitatie 
publica cu strigare in data de 
17.01.2017 ora 11.00 , la sediul din 
str. Episcopiei, nr.1, a urmatorului 
bun sechestrat, proprietate a debi-
torului S.C. PAV CRIS IMPEX 
SRL, cu sediul in Slobozia, Str. 
Matei Basarab,  Bl. 29, Sc. C, ap. 4, 
d o s a r  e x e c u t a r e  n r. 2 2 8 7 0 / 
22.06.2010: -HALA PRESTARI 
SERVICII -cu regim de inaltime 
parter,  cu suprafata construita de 
200 m²  si  suprafata utila de 180 
m², cu structura metalica, inchideri 
perimetrale si invelitoare din 
panouri izopan de 10 cm grosime, 
tamplarie metalica cu geam ther-
mopan, este  amplasata in incinta 
S.C. PAV CRIS IMPEX S.R.L pe  
sos. Nordului, lot. 4, municipiul 
S l o b o z i a ;  - Te r e n u l  a f e r e n t 
constructiei in suprafata de 1232 
m² este concesionat, apartine UAT 
Slobozia si nu face obiectul licita-
tiei; Licitatia se  afla la al III-lea 
termen, pretul de pornire al licita-
tiei este de 60.804 lei (exclusiv 
TVA*), pret diminuat cu 50% fata 
de pretul de evaluare 121.608 lei. *) 
cota de taxa pe valoarea adăugata 
aplicabilă pentru vânzarea bunu-
rilor imobile taxabilă în conformi-
t a t e  c u  p r e v e d e r i l e  L e g i i 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
este de 20% / scutit de TVA 
conform art.292 alin.(2) lit. f) sau 
lit.  g) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal. Invitam pe cei 
care pretind vreun drept asupra 
acestui bun sa instiinteze despre 
aceasta organul de executare, 
inainte de data stabilita pentru 
vanzare ; Pentru participarea la 
licitatie, ofertantii depun in plic 
inchis, pina in ziua precedenta 
termenului de vanzare, ora 12.00, 
urmatoarele documente: -oferta de 
cumparare; -dovada platii taxei de 
participare, reprezentand 10% din 
pretul de pornire a licitatiei (care 
s e  v a  v i r a  i n  c o n t u l 
RO56TREZ3915006XXX000125, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Slobozia , sau la casieria unitatii 
noastre); -imputernicirea persoanei 
care il reprezinta pe ofertant; 
-pentru persoanele juridice de nati-
onalitate romana, copie a certifica-
tului unic de inregistrare eliberat 
de Oficiul Registrului Comertului; 
-pentru persoanele juridice straine, 
actul de inmatriculare tradus in 
limba romana; -pentru persoanele 

fizice romane, copie a actului de 
identitate; -pentru persoanele fizice 
straine, copie a pasaportului; - 
dovada emisa de catre organele 
fiscale (bugetul de stat si bugetul 
local), ca nu are obligatii fiscale 
restante fata de acestea, urmand sa 
se prezinte la data stabilita pentru 
vanzare si la locul fixat in acest 
scop. La licitatie nu poate participa 
debitorul in nume propriu sau prin 
persoane interpuse (Declaratie pe 
propria raspundere conform preve-
derilor art.326 din Noul Cod 
Penal). Impotriva prezentului 
inscris, cel interesat poate intro-
duce contestatie la instanta judeca-
toreasca competenta, in termen de 
15 zile de la comunicare sau luare 
la cunostinta, in conformitate cu 
prevederile art. 260-261 din Legea 
207/ 2015 privind Codul de proce-
dura fiscala. Potrivit dispozitiilor 
art.9 alin.(2) lit.d) din Legea 207/ 
2015 privind Codul de procedura 
fiscala, cand urmeaza sa se ia 
masuri de executare silita, nu este 
obligatorie audierea contribuabi-
lului. Pentru relatii suplimentare 
va puteti adresa la sediul Munici-
piului Slobozia, sau la telefon 
0243/231401 int. 164.

PIERDERI  
l Pierdute Atestat ADR si Atestat 
profesional transport Marfa emise 
pe numele Ghiorghiu Ioan. Le declar 
nule.

l  Pierdut legitimatie student, pe 
numele RADUCA DANIEL, eliberat 
de CCIA. Il declar nul.

l Asociaţia Centrul de Comunicare și 
Dezvoltare Umană Phoenix -CCDU 
Phoenix, având CUI: 30709765, declar 
pierdut Certificatul de înscriere a 
persoanei juridice fără scop patrimo-
nial nr.72 din 19.09.2012, emis de 
Judecătoria Sector 4 București.

l Maiu Clear&Nice SRL, sediu: Sat 
Stefanestii de Jos, str. Resita, nr.10, 
Jud. Ilfov, J23/840/2011, CUI: 
28258167, declara pierdute si nule 
Certificatele Constatatoare de la 
punctele de lucru din Sat Stefanestii 
de Jos, str. Resita, nr. 10, spatiul Ag 
2 5 1 ,  j u d . I l f o v  s u b 
nr.16473/18.03.2015, si din Sat 
Fundeni, Com. Dobroiesti, str. 
Dragonul Rosu, nr. 1-10, Complex 
Comercial Dragonul Rosu 8, spatiul 

124-125,  jud.  I lfov,  sub nr. 
45569/11.08.2014.

l Leonte Doru-Mihai Persoană 
Fizică Autorizată, sediul București, 
sector 6, Aleea Valea Prahovei, 1A, 
bloc 825, sc.2, ap.83, înregistrată la 
ONRC de lângă Tribunalul Bucu-
resti ,  nr.F40/869/25.02.2015, 
CUI:34155093, declar că am pierdut 
certificatul de înregistrare cu seria B, 
nr.3038474, emis la 25-02-2015 și 
eliberat pe 27-02-2015 și certificatul 
constatator nr.68860 din 24.02.2015, 
emis la 26-02-2015 și eliberat la 
27-02-2015. Le declar nule.

l Pierdut Proces-verbal predare-pri-
mire receptie din 31.07.1979, pe 
numele Oprea Gheorghe si Oprea 
Elena. Il declar nul.

l Pierdut Dovada achitare integrala 
apartament nr.7474/18.04.2001, pe 
numele Anitoaie Eftimie. Declar nula

l Pierdut Dovada achitare integrala 
nr.10/07.01.2002, pe numele Nebe-
reaza Maria. Declar nula

l Pierdut original  chitanta 
0642490/8.02.2000 SC Rom Vial si 
Dovada achitare integrala nr.1540/
RU/L112/95 din 1997, pe numele 
Predeteanu Simona Georgeta. Le 
declar nule.

l Pierdut atestat agabaritic nr. 
0277001 eliberat  de A.R.R. Mehe-
dinți pe numele Surdu Ninel. Se 
declară nul.

l Pierdut atestat marfă și cartelă  
tahograf eliberate de A.R.R. Mehe-
dinți pe numele Pătrașcu Ion. Se 
declară nule.

l ASUR Grup Invest S.R.L., C.U.I. 
10392432, număr Registrul Comer-
ţului J23/389/2001, cu sediul în 
comuna Afumaţi, șos. București- 
Urziceni nr.64, jud. Ilfov, anunţă 
pierderea certificatului constatator 
nr. 6541/11.02.2009. Îl declarăm nul.

l S.C. CONIMPEX Structuri Meta-
lice S.R.L. cu sediul în București, 
Sector 5, Calea 13 Septembrie nr.129, 
bloc T3A,  scara 1, etaj 1, ap.4, C.U.I. 
25235959, J40/2946/2009, declară 
pierdute (nule): -Certificat de înre-
gistrare seria B nr. 1690987; -Certi-
ficat constatator eliberat în baza 
declaraţiei pe propria răspundere 
înregistrată sub nr. 108522 din 
04.03.2009.

ANUNȚURI

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. Anunț privind anularea licitației. 
Urmare cererii formulate de debitorul SC Abator Avicola Mihăilești 
SRL, cu sediul în sat Drăgănescu, oraș Mihăilești, str. Abatorului 
nr. 31A, corp administrativ, etaj 1, cam. 5, județul Giurgiu, CUI 
32005618, J52/409/2013, se deschide Procedura Generală de 
Insolvență debitoarei SC Abator Avicola Mihailesti SRL, CUI 
32005618, J52/409/2013, conform art. 85 alin. 3 din Legea 
85/2014, pronunțată în ședință publică în data de 19.12.2016, 
conform Hotărârii Intermediare nr. 383/2016 - 19.12.2016 a 
Tribunalului Giurgiu. În baza celor menționate se anulează licitația 
a II-a stabilită conform anunțului de vânzare la licitație nr. 
15998/29.11.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 257/Titu. Nr. 37796 din 19.12.2016. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2017, luna ianuarie, ziua 10. În temeiul art. 
250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se face cunoscut că în ziua de 
10, luna ianuarie, orele 10.00, anul 2017, în localitatea Titu, strada Gării, nr. 79, se vor vinde prin lici-
tație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Arc Prod SRL, cu sediul fiscal în 
sat Sălcuța, oraș Titu, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 6681882: a). Imobil (clădire agro-
zootehnică) în suprafață de 662 mp, compus din hală construită din bolțari, învelită cu plăci de azbo-
ciment, situat în sat Sălcuța, oraș Titu, str. DJ701, nr. 156E, zona Fosta Fermă județ Dâmbovița, preț 
de pornire al licitației ( a III - a) 80.912 lei, exclusiv TVA; b). Teren intravilan categoria de folosință 
curți - construcții, în suprafață de 6.678 mp, situat în localitatea Sălcuța, oraș Titu, str. DJ701, nr. 
156E, zona Fosta Fermă județ Dâmbovița, preț de pornire al licitației (a III - a) 5.097 lei, exclusiv TVA. 
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este de 20% neimpozabil, în 
conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. 
Dâmbovița, S.F.O. Titu, P.V. de Sechestru pentru bunuri imobile nr. 7209/17.02.2015. 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, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic 
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 
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. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 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 0245.651.112. Data afișării: 23.12.2016.


