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OFERTE SERVICIU
l Firmă angajăm personal cură-
ţ e n i e  s c ă r i  d e  b l o c .  Te l . 
0734.385.374

l Firma SC Extra Royal Pan SRL, 
cu sediul în Tulcea, jud.Tulcea, str.
Isaccei, nr.12, complex 4, parter, 
angajează 1 brutar şi 2 ambalatori 
manuali, vorbitori de limba sârba. 
Pentru detalii suplimentare sunaţi 
la: 0773.330.269.

l Consola Grup Construct SRL 
angajează dulgheri, fierari betonişti, 
lăcătuşi mecanici, zidari, faianțari, 
zugravi şi rigipsari pentru şantiere 
din Bucureşti şi Germania. Relații 
l a  t e l e fon :  021 .327 .10 .50 ; 
021.327.10.51, 021.321.36.39.

l Unitatea Militară 02175, cu 
sediul în localitatea Constanţa, bd. 
Mamaia, nr. 96, judeţul Constanţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nedeter-
minată, astfel: asistent medical 
generalist în Compartimentul orto-
pedie şi traumatologie din Secţia 
chirurgie generală, studii postli-
ceale, minim 6 luni vechime ca 
asistent medical, 1 post. Termen de 
depunere al dosarelor de concurs, 
la sediul Unităţii militare 02175 
Constanţa: 13.06.2017, orele 15.30. 
Concursurile se vor desfăşura 
astfel: Proba scrisă în data de 
04.07.2017, începând cu ora 10.00; 
Proba practică în data de 
06.07.2017, începând cu ora 08.30; 
Proba de interviu în data de 
10.07.2017, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfăşurare: sediul unităţii; 
Relaţii suplimentare: la sediul 
Unităţii militare 02175 Constanţa. 
Persoane de contact: plt.adj.pr. Bizu 
Gabriela, tel. 0241.660.390/ interior 
107.

l Unitatea Militară 02175, cu 
sediul în localitatea Constanţa, bd. 
Mamaia, nr. 96, judeţul Constanţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nedeter-
minată, astfel: asistent medical 
principal generalist în comparti-
mentul Computer tomograf din 
Laboratorul radiologie şi imagistică 
medicală, studii postliceale, grad 
principal, 2 posturi. Termen de 
depunere al dosarelor de concurs, 
la sediul Unităţii militare 02175 
Constanţa: 13.06.2017, orele 15.30. 
Concursurile se vor desfăşura 
astfel: Proba scrisă în data de 
26.06.2017, începând cu ora 10.00; 
Proba practică în data de 
28.06.2017, începând cu ora 08.30; 
Proba de interviu în data de 
30.06.2017, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfăşurare: sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare: la sediul 
Unităţii militare 02175 Constanţa. 

Persoană de contact: plt.adj.pr. 
Bizu Gabriela, tel. 0241.660.390/ 
interior 107.

l Unitatea Militară 02175, cu 
sediul în localitatea Constanţa, bd. 
Mamaia, nr. 96, judeţul Constanţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nedeter-
minată, astfel: asistent medical 
debutant generalist în Secţia medi-
cină internă, studii postliceale, 1 
post. Termen de depunere al dosa-
relor de concurs, la sediul Unităţii 
mi l i tare  02175 Constanţa: 
13.06.2017, orele 15.30. Concursu-
rile se vor desfăşura astfel: Proba 
scrisă în data de 10.07.2017, înce-
pând cu ora 10.00; Proba practică 
în data de 12.07.2017, începând cu 
ora 08.30; Proba de interviu în data 
de 14.07.2017, începând cu ora 
10.00. Loc de desfăşurare: sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare: la 
sediul Unităţii militare 02175 
Constanţa. Persoane de contact: 
p.c.c. Semco Vera, tel. 0241.660.390/ 
interior 107.

l Unitatea Militară 02175, cu 
sediul în localitatea Constanţa, bd. 
Mamaia, nr. 96, judeţul Constanţa 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nedeter-
minată, astfel: asistent medical 
generalist în Compartimentul boli 
infecţioase, studii postliceale, 
minim 6 luni vechime ca asistent 
medical, 1 post. Termen de depu-
nere al dosarelor de concurs, la 
sediul Unităţii militare 02175 
Constanţa: 13.06.2017, orele 15.30. 
Concursurile se vor desfăşura 
astfel: Proba scrisă în data de 
17.07.2017, începând cu ora 10.00; 
Proba practică în data de 
19.07.2017, începând cu ora 08.30; 
Proba de interviu în data de 
21.07.2017, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfăşurare: sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare: la sediul 
Unităţii militare 02175 Constanţa. 
Persoane de contact: p.c.c. Semco 
Vera, tel. 0241660390/ interior 107.

l Unitatea Militară 02175, cu 
sediul în localitatea Constanţa, bd. 
Mamaia, nr. 96, judeţul Constanţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nedeter-
minată, astfel: îngrijitoare în 
Compartimentul neurologie, studii 
generale, 1 post. Termen de depu-
nere al dosarelor de concurs, la 
sediul Unităţii militare 02175 
Constanţa: 13.06.2017, orele 15.30. 
Concursurile se vor desfăşura 
astfel: Proba practică în data de 
04.07.2017, începând cu ora 08.30; 
Proba de interviu în data de 
06.07.2017, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfăşurare: sediul unităţii. 

Relaţii suplimentare: la sediul 
Unităţii militare 02175 Constanţa. 
Persoane de contact: p.c.c. Semco 
Vera, tel. 0241.660.390/ interior 107.

l Unitatea Militară 02175, cu 
sediul în localitatea Constanţa, bd. 
Mamaia, nr. 96, judeţul Constanţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
vacante de execuţie, de personal 
civil contractual, pe durată nedeter-
minată, astfel: muncitor necalificat 
I la Blocul alimentar din Adminis-
trativ, 2 posturi. Termen de depu-
nere al dosarelor de concurs, la 
sediul Unităţii militare 02175 
Constanţa: 13.06.2017, orele 15.30. 
Concursurile se vor desfăşura 
astfel: Proba scrisă în data de 
12.07.2017, începând cu ora 10.00; 
Proba practică în data de 
14.07.2017, începând cu ora 08.30; 
Proba de interviu în data de 
18.07.2017, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfăşurare: sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare: la sediul 
Unităţii militare 02175 Constanţa. 
Persoană de contact: plt.adj.pr. 
Bizu Gabriela, tel. 0241.660.390/ 
interior 107.

l Unitatea Militară 02175, cu 
sediul în localitatea Constanţa, bd. 
Mamaia, nr. 96, judeţul Constanţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
temporar vacante de execuţie, de 
personal civil contractual, pe 
durată determinată, astfel: econo-
mist gr. I în compartimentul 
Decontări din Financiar-contabil, 
studii superioare cu diplomă de 
licenţă, 3 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate, 1 post. Termen de 
depunere al dosarelor de concurs, 
la sediul Unităţii militare 02175 
Constanţa: 06.06.2017, orele 15.30. 
Concursurile se vor desfăşura 
astfel: Proba scrisă în data de 
19.06.2017, începând cu ora 10.00; 
Proba de interviu în data de 
21.06.2017, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfăşurare: sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare: la sediul 
Unităţii militare 02175 Constanţa. 
Persoană de contact: colonel Băico-
ianu Mircea, tel. 0241.660.390/ 
interior 106.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud. Olt, str. Crişan, nr. 
9-11, anunță modificarea datelor 
concursului pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 2 posturi 
vacante de registrator medical 
debutant la Serviciul de evaluare şi 
statistică medicală şi DRG şi a 2 
posturi de registrator medical debu-
tant la Ambulatoriul integrat spita-
lului  publ icate  în data de 
19.05.2017. Concursul se va orga-
niza la sediul unității în data de 
20.06.2017, ora 9.00- proba scrisă şi 
în data 23.06.2017, ora 9.00- proba 
interviu. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina- Serv.RUNOS 

sau la nr. de telefon: 0349.802.550.

l Academia Română – Filiala Iaşi, 
Institutul de Cercetări Economice 
şi Sociale „Gh. Zane”, organizează, 
în ziua de 3 iulie 2017, ora 10.00, 
concurs pentru ocuparea postului 
de cercetător ştiinţific grad III, în 
domeniul Filosofie, specializarea 
Filosofie contemporană, metafizică 
şi antropologie. Concursul se va 
desfăşura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune în termen de 30 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la de la Biroul Resurse 
U m a n e ,  S a l a r i z a r e ,  t e l . 
0332.101115. 

l Şcoala Gimnazială „Dimitrie 
Cantemir”, cu sediul în localitatea 
Brăila, str.Oborului, nr.9, judeţul 
Brăila, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: administrator 
financiar de patrimoniu, număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 14 iunie 2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 16 iunie 
2017, ora 10.00; -proba practică în 
data de 16 iunie 2017, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii (obli-
gatoriu): studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
economic; -vechime (obligatoriu): 3 
ani; -cunoaşterea unei limbi străine 
de circulaţie internaţională 
(engleză/franceză), noţiuni de bază 
(citit, scris, vorbit); -spirit organiza-
toric; -abilităţi de comunicare, rela-
ţionare şi învăţare; -abilităţi de 
coordonare a echipelor; -capacitate 
de gestionare a timpului şi priorită-
ţilor. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Şcolii Gimnaziale „Dimitrie 
Cantemir” Brăila. Relaţii supli-
mentare la sediul Şcolii Gimnaziale 
„Dimitrie Cantemir” Brăila, 

persoană de contact: Odagiu 
Viorica, telefon: 0239.675.799, fax: 
0239.675.799, e-mail: scoaladimitri-
ecantemir@yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială „Dimitrie 
Cantemir”, cu sediul în localitatea 
Brăila, str.Oborului, nr.9, judeţul 
Brăila, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: îngrijitor, 4 posturi, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 22.06.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 
23.06.2017, ora 10.00; -proba prac-
tică în data de 23.06.2017, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): generale; 
-vechime (obligatoriu): 1 an. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Şcolii 
Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” 
Brăila. Relaţii suplimentare la 
sediul Şcolii Gimnaziale „Dimitrie 
Cantemir” Brăila, persoană de 
contact: Odagiu Viorica, telefon: 
0239.675.799, fax: 0239.675.799, 
e-mail: scoaladimitriecantemir@
yahoo.com 

l Primăria Oraşului Recaş, cu 
sediul în localitatea Recaş, Calea 
Timişoarei, nr.86, judeţul Timiş, 
anunţă amânarea concursului, 
confom prevederilor art.74, alin.(1), 
lit.b) din HG nr.611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţi-
onarilor publici, pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a func-
ţiilor publice de execuție de consi-
lier juridic, clasa I, grad profesional 
debutant, şi consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, vacante,  la 
Biroul Juridic, Resurse Umane şi 
Relații cu Publicul, organizat 
iniţial: -proba scrisă la data de 
14.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu la data de 16.06.2017, ora 
10.00; astfel: la o dată care se va 
comunica ulterior. Prin acest anunţ 

venim în completarea celui publicat 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
nr.640/15.05.2017, pagina 3, cod 
89.769. 

l Unitatea Militară 02210 Bucu-
reşti, din Ministerul Apărării Nați-
onale, cu sediul în B-dul Ghencea, 
nr. 35-37, sector 6, organizează 
concurs de ocupare a unui post 
vacant, conform temeiului legal 
HG 286/2011, astfel: -denumirea 
postului: muncitor calificat tr.I 
(zugrav) la Cabana militară de 
instruire Cheia, județul Prahova; 
-studii: absolvent al învățământului 
general obligatoriu; -vechime în 
muncă: minim 9 ani; -vechime în 
specialitatea meseriei: minim 1 an; 
-data, ora, locul de desfăşurare 
pentru proba scrisă: 21.06.2017, ora 
10.00, la sediul UM 02210 Bucu-
reşti; -data, ora, locul de desfăşu-
rare pentru proba practică: 
27.06.2017, ora 10.00, la sediul UM 
02210 Bucureşti; -data-limită de 
depunere a dosarelor: 14.06.2017, 
ora 14.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului/exame-
nului pentru postul de muncitor 
calificat tr.I (zugrav) se vor face la 
sediul UM 02210 Bucureşti, B-dul 
Ghencea, nr.35-37, sector 6, unde 
vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale 
secretar iatu lu i  la  te lefon: 
0723.521.182.

l Subscrisa Primăria Comunei 
Pianu, cu sediul în loc.Pianu de 
Sus, str.Principală, nr.94, comuna 
Pianu, jud.Alba, în baza HG 
188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea a patru posturi 
vacante pe perioadă nedeterminată 
pentru funcţie publică: 1.Denu-
mirea postului: Consilier, clasa I, 
grad profesional principal, în 
cadrul Biroului Economico-Finan-
ciar. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
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valentă  în domeniul economic; 
-cunoştinţe de operare pe calcu-
lator: Microsoft Office, Internet 
-nivel mediu; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: 5 ani în specialitatea 
studiilor; 2.Denumirea postului: 
Inspector, clasa I, grad profesional 
asistent, în cadrul Biroului Econo-
mico-Financiar. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul economic; -cunoştinţe de 
operare pe calculator: Microsoft 
Office, Internet -nivel mediu; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: un an 
în specialitatea studiilor; 3.Denu-
mirea postului: Inspector, clasa I, 
grad profesional debutant, în 
cadrul Biroului Economico-Finan-
ciar. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul economic; 
-cunoştinţe de operare pe calcu-
lator: Microsoft Office, Internet 
-nivel mediu; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu se cere; 4.Denumirea 
postului: Inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului Relații cu 
publicul şi achiziții Publice. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licență; -cunoştinţe de 
operare pe calculator: Microsoft 
Office, Internet -nivel mediu; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu se 
cere. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: -proba scrisă: 

data de 26.06.2017, ora 09.00, la 
sediul instituţiei; -interviul: în 5 zile 
de la data afişării rezultatelor de la 
proba scrisă, la sediul instituţiei, 
data şi ora vor fi anunţate ulterior. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial. Date contact: 
tel.0258.761.111, int.12, e-mail: 
primariacomuneipianu@yahoo.
com.

l Primăria Comunei Bilvanesti 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea posturilor 
vacante: I. Funcţii publice de 
execuţie pentru care se organi-
zează concurs de recrutare sunt: 
-inspector grad profesional debu-
tant, clasa I, compartimentele 
asistenţă socială şi contabilitate. II. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Bilvanesti şi constă în 2 
etape: -proba scrisă în data de 
26.06.2017, ora 10.00; -interviul în 
data 28.06.2017, ora 12.00. Dosa-
rele de înscriere se depun de 
candidaţi la secretarul comisiei de 
concurs în termen de 20 de zile de 
la data afişării anunţului privind 
organizarea concursului de recru-
tare şi vor conţine în mod obliga-
toriu documentele prevăzute de 
art.49, alin.1 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind orga-
nizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, actualizată. 
III. Condiţii de participare 
conform art.9, litera a din Legea 
188/1999: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diploma 
de licenţă sau echivalentă. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
de la secretarul comisiei de 
concurs din cadrul Primăriei 
Bilvanesti –inspector superior al 

comunei Bilvanesti, telefon 
0252216091.

l Colegiul Naţional Economic 
"Gheorghe Chiţu" Craiova organi-
zează concurs/examen pentru 
ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificat şi completat 
de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului- Analist- post vacant 
contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice pentru 
participare la concurs: studii supe-
rioare de specialitate; vechimea în 
specialitate constituie avantaj; 
disponibilitate pentru program 
flexibil; configurare, administrare 
reţele de calculatoare; configurare, 
instalare, mentenanţă tehnică de 
calcul; creare administrare pagini 
web, baze de date; cunoştinţe avan-
sate de operare calculator; cunoş-
t in ţe  mentenanţă  s i s teme 
supraveghere video; cunoştinţe 
mentenanţă aparatură de birotică. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: proba scrisă: data de 
26.06.2017, ora 15.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str.Brestei, nr. 
10. Proba practică: data de 
30.06.2017, ora 15.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str. Brestei, nr. 
10. Proba de interviu: data de 
05.07.2017, ora 9.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str.Brestei, 
nr.10. Candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Moni-
torul Oficial, la sediul unităţii din 
Craiova, str. Brestei, nr. 10. Relaţii 
suplimentare se pot obtine la sediul 
instituţiei sau la tel. 0351.804.904.

l Colegiul Naţional Economic 
"Gheorghe Chiţu" Craiova organi-
zează concurs/examen pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale aprobat prin HG nr. 
286/2011, modificat şi completat de 
HG nr. 1027/2014. Denumirea 
posturilor: un post paznic, treapta 
profesională I - 1 normă, post 
vacant contractual pe durată nede-
terminată; două posturi muncitor 
fochist, treapta profesională III- 1 
normă, post vacant contractual pe 
durată nedeterminată. Condiţii 
specifice pentru participare la 
concurs pentru postul de paznic: 
studii generale /medii; vechimea în 
specialitate constituie avantaj; 
disponibilitate pentru program 
flexibil; atestat pază; calificări 
precum: zugrav, electrician, 
tâmplar, instalator constituie un 
avantaj. Condiţii specifice pentru 
participare la concurs pentru 
posturile de muncitor fochist: 
studii liceale /şcoală profesională; 
deținerea unui certificat de califi-
care pentru meseria de fochist 
pentru cazane de joasă presiune, 
autorizare ISCIR, vechimea în 
specialitate constituie avantaj; 
disponibilitate pentru program 
flexibil; atestat pază; calificări 
precum: zugrav, electrician, 
tâmplar, instalator constituie un 
avantaj. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: Proba scrisă: 
data de 26.06.2017, ora 15.00, la 
sediul unităţii din Craiova, str. 
Brestei, nr. 10. Proba practică: data 
de 30.06.2017, ora 15.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str. Brestei, nr. 
10. Proba de interviu: data de 
05.07.2017, ora 9.00, la sediul 
unităţii din Craiova, str. Brestei, nr. 
10. Candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Moni-
torul Oficial, la sediul unităţii din 

Craiova, str.Brestei, nr. 10. Relaţii 
suplimentare se pot obtine la sediul 
instituţiei sau la tel.0351.804.904.

l Palatul Copiilor Galați, cu 
sediul în strada Mihai Bravu, nr. 
28, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
Îngrijitor IM cu normă întreagă, pe 
perioadă nedeterminată. Condiții 
generale: - să aibă cetățenie 
română sau a altor state membre 
U.E. şi domiciliul stabil în 
România; - să cunoască limba 
română scris şi vorbit; - vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; - să aibă capacitate 
deplină de exercițiu; - să aibă o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează; - 
să nu prezinte  antecedente penale. 
Cerințele specifice: studii medii; 
diplomă de bacalaureat şi studiile 
postliceale constituie un avantaj; 
vechime în muncă minim 7 ani; 
cunoştințe de înțelegere a unei 
limbi de largă circulație (nivel 
minim); minim 1 an de muncă, 
într-o instituție care lucrează cu 
elevii; sa dețină cunoştințe teoretice 
şi practice de utilizare a substan-
țelor chimice (cursuri în domeniu); 
corectitudine, seriozitate, atitudine 
principială în relațiile cu perso-
nalul sau terțe persoane, capaci-
tatea de organizare, receptivitate, 
spirit de echipă, disponibilitate la 
program prelungit, rezistență la 
stres şi volum mare de muncă. 
Concursul constă în parcurgerea 
următoarelor etape: Selecție dosare 
= 13.06.2017. Probă scrisă pe baza 
bibl iografiei  de concurs = 
26.06.2017. Probă practică = 
28.06.2017. Interviu = 30.06.2017. 
Cei interesați, vor putea depune 
dosarele  la secretariatul Palatului  
Copiilor Galați până la data de 
13.06.2017. Informații suplimen-
tare se pot obține direct la avizierul 
ins t i tu ț i e i  sau  la  t e l e fon 
0236/415028.

l Primăria comunei Sîntana de 
Mureş organizează concurs pentru 
ocuparea a două funcții publice 
vacante de: 1.referent clasa III, 
gradul profesional superior, în 
cadrul Compartimentului Agricol; 
2.referent clasa III, gradul profesi-
onal superior, în cadrul Comparti-
mentului Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului ,  Discipl ina în 
Construcții. Condiţiile de desfăşu-
rare a concursului: data până la 
care se pot depune dosarele de 
înscriere: în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României 
partea a III-a (15 iunie 2017), data, 
ora şi locul organizării probei 
scrise: 28 iunie 2017, ora 10.00, la 
sediul Primăriei comunei Sîntana 
de Mureş, str.Morii, nr.26. Interviul 
se va susţine cu respectarea preve-
derilor art.56 alin.(1) din HG 
nr.611/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs: condiţii generale: 
candidaţii trebuie să întrunească 
condițiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 
privind statutul funcționarilor 
publici, republicată 2, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studiilor 
minim 9 ani. Dosarul de înscriere 
la concurs va cuprinde documente 
prevăzute de art.49 din HGR 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată şi completată. 

Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul primăriei comunei 
Sîntana de Mureş,  telefon 
0265.323.517. Primar, Dumitru 
Moldovan.

l În temeiul prevederilor art. 7 din 
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, Primăria 
Oraşului Horezu, cu sediul în 
oraşul Horezu, str.1 Decembrie, 
nr.7, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă determinată, 
respectiv pe perioada sustenabili-
tății Proiectului „Asigurarea suste-
nabilității energetice din surse 
alternative, a consumatorilor, 
instituții publice şi iluminat public 
din oraşul Horezu, județul Vâlcea” 
a şapte funcţii contractuale de 
execuţie de muncitor calificat I la 
Biroul Administrativ (4 posturi), 
Compartiment Spații verzi (3 
posturi) şi o funcție contractuală 
de execuție vacantă, pe aceeaşi 
perioadă, de Șofer I la Comparti-
mentul Întreținere drumuri din 
cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Horezu, astfel: 
Data desfăşurării concursului: 
-selecția dosarelor: 14.06.2017; 
-proba practică /scrisă în data de 
21.06.2017, ora 9.00. Dosarele de 
înscriere se pot depune la sediul 
instituţiei, compartimentul resurse 
umane, juridic, în perioada 
29.05.2017 -13.06.2017, ora 16.00. 
Condiţii de participare la concurs: 
1.Muncitor calificat I (zidar); -Nr.
posturi: 2; -Nivel studii: -Studii 
profesionale sau liceale; -Vechime: 
Minim 6 luni vechime; 2.Muncitor 
calificat I (dulgher); -Nr.posturi: 1; 
-Nivel studii: -Studii profesionale 
sau liceale; -Vechime: Minim 6 luni 
vechime; 3.Muncitor calificat I 
(lăcătuş); -Nr.posturi: 1; -Nivel 
studii: -Studii profesionale sau 
liceale; -Vechime: Minim 6 luni 
vechime; 4.Muncitor calificat I; 
-Nr.posturi: 3; -Nivel studii: Studii 
profesionale sau liceale; -Vechime: 
Minim 6 luni vechime; 5. Șofer 
(mecanic utilaje) I; -Nr.posturi: 1; 
-Nivel studii: Studii profesionale 
sau liceale; -Vechime: Minim 6 luni 
vechime; -Permis de conducere. 
Calendarul concursului: -Depu-
nerea dosarelor: termen 29.05.2017 
-13.06.2017; -Selecţia dosarelor: 
termen 14.06.2017; -Proba prac-
tică/scrisă: 21.06.2017, ora 9.00; 
-Depunere contestaţii proba prac-
tică/scrisă: 22.06.2017; -Afişarea 
rezultatelor după contestaţii: 
termen 22.06.2017; -Interviul: 
23.06.2017, ora 9.00; -Rezultatul 
final al concursului: termen 
27.06.2017. Bibliografia de concurs 
şi actele necesare înscrierii la 
concurs se afişează la sediul insti-
tuției. Date de contact ale secreta-
rului comisiilor Boaghe Monica şi 
Orleanu Cristina Elena -Biroul 
Juridic, Administrație locală, 
Resurse Umane, Salarizare, 
0250.860.190.

l Liceul Tehnologic Pătârlagele, 
cu sediul în localitatea Pătârlagele, 
str. A.I. Cuza, nr.6, judeţul Buzău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: muncitor, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011, actu-
alizat. Concursul se va desfăşura la 

sediul Liceului Tehnologic Pătârla-
gele astfel: 1. Proba scrisă în data 
de 21.06.2017, ora 10.00; 2.Proba 
interviu în data de 21.06.2017, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: a.
are cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic euro-
pean şi domiciliul în România; b.
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c.are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d.
are capacitate deplină de exerciţiu; 
e.are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; f.îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g.nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea func-
ţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţiile 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs şi a ocupării 
funcţiei contractuale pentru postul 
de muncitor calificat I sunt: -studii: 
medii; -categoria de calificare 
muncitor calificat I; -vechime: 
peste 3 ani vechime în meserie. 
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 Liceului 
Tehnologic Pătârlagele. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului 
Tehnologic Pătârlagele, persoană 
de contact: Barea Stela, telefon: 
0768.274.700. 

l Teatrul de Animaţie Ţăndărică, 
cu sediul în Bucureşti, Str.Eremia 
Grigorescu, nr.24, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
Compartiment achiziții publice, 
Economist (S) specialist IA- 1 post. 
Documente necesare pentru întoc-
mirea dosarului de concurs: -cerere 
de înscriere la concurs adresată 
conducătorului instituţiei publice 
organizatoare; -copia actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; -copiile documen-
telor care să ateste nivelul studiilor 
şi ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, precum şi 
copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de instituția 
publică; -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, adeverinţele 
care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor; -cazierul judiciar; -adeve-
rinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate. Adeverinţa care atestă starea 
de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii; -curriculum vitae. 
Copiile de pe certificatele prevă-
zute mai sus se prezintă însoţite de 
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documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretariatul 
comisiei de concurs, sau în copii 
legalizate. Conform art.3 al HG 
nr.286/2011, pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale: a)are cetă-
țenia română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și 
domiciliul în România; b) cunoaște 
limba română, scris și vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capaci-
tate deplină de exercițiu; e)are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unitățile sanitare abilitate; 
f)îndeplinește condițiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 21 
iunie 2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 27 iunie 2017, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
specifice: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență finanțe și contabilitate; 
-diplomă de master Management 
financiar; -absolvent curs acreditat 
în specializarea Expert în achiziții 

publice; -vechime în specialitatea 
studiilor de minimum 10 ani; 
-cunoștinţe de operare/programare 
pe calculator, respectiv Microsoft 
Office: Word, Excel, Power Point- 
nivel avansat; SEAP. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării prezentului 
anunț în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Teatrului de 
Animaţie Ţăndărică, din Str.
Eremia Grigorescu, nr.24, sector 1, 
Compartimentul Resurse Umane, 
de luni până vineri, între orele 
10.00-15.00. Informații suplimen-
tare se pot obține la nr.telefon: 
021.3.16.30.02.

l Unitatea Militară 01516 Chitila, 
din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs de ocupare a 
unui post vacant de personal civil 
contractual, astfel: contabil șef, gr.
II, la microstructura financiar-con-
tabilă (funcţie de conducere). 
Pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii generale, 
conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare: a)are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul 
în România; b)cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exerciţiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; f)îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 

concurs; g)nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcţiei contractuale sunt: 
-studii universitare cu diplomă de 
licenţă în domeniul financiar 
contabil; -deţinerea Certificatului 
de atestare a cunoștinţelor dobân-
dite în domeniul Sistemului Euro-
pean de Conturi; -minim 8 ani 
vechime în specialitatea studiilor; 
-nivelul de acces la informaţii clasi-
ficate este SECRET, fiind necesar 
acordul scris al persoanei care 
dorește să candideze privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, în 
situaţia în care va fi declarată 
„admisă”; -cunoștinţe de operare 
pe calculator -Microsoft Office 
-nivel foarte bun; -capacitate 
managerială dezvoltată, spirit de 
iniţiativă, comunicare, lucru în 
echipă, rezistenţă la stres și efort 
prelungit, capacitate de analiză și 
sinteză. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
22.06.2017, ora 11.00; -proba prac-
tică în data de 28.06.2017, ora 
11.00; -proba interviu în data de 
04.07.2017, ora 10.00; -data-limită 
de depunere dosare: 14.06.2017, 
ora 14.00. Depunerea dosarelor și 
organizarea concursului se vor face 
la sediul UM 01516 Chitila, Str.
Răsăritului, nr.1A, jud.Ilfov, unde 
vor fi afișate și detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale 
secretariatului ,  la  te lefon: 
0728.836.009 sau 021.315.35.04.

CITAȚII  
l Baloșan Bogdan este chemat la 
J u d e c ă t o r i a  S i b i u ,  C a l e a 
Dumbrăvii, nr.30, în ziua de 
0 8 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  î n  d o s a r u l 
5138/306/2016- revendicare imobi-
liară, Camera Sala B, Completul 
C9 Civil, ora 09:00, în calitate de 
Pârât, în proces cu Deko Invest 
SRL în calitate de Reclamant. În 
caz de neprezentare a părţilor, jude-
cata se va face în lipsă, dacă se 
solicită în scris acest lucru de către 
una din părţi.

l Se citează Bucevschi Gabriel 
Ioan în dosarul nr. 1623/40/2017 al 
Tribunalului Botoșani, cu termen la 
29 iunie 2017.

l Parata Marta Adina Nicoleta, cu 
ultimul domicilu in Jimbolia, Str. 
Avram Iancu, nr. 36, judet Timis, in 
prezent cu domicilul necunoscut 
este citata in calitate de parata la 
Judecatoria Sannicolau Mare, judet 
Timis, in dosar 67/295/2017 avand 
ca obiect divort. Presedinte, Csaba 
Bela Nasz; Grefier, Liliana Nutas.

l Se citează numitul Alca Viorel cu 
ultima adresă cunoscută Mun. 
Lupeni, strada Vitoș Gavrilă, nr.28, 
bloc 105, scara A, ap.23, în dosar 
numărul 1620/278/2017, emis de 
către Judecătoria Petroșani, având 
ca obiect pensie întreţinere în 
proces cu Alca Marian Stefan , cu 
termen de judecată la data de 
15.06.2017.

l Florea Ion cu domiciliul in loc. 
Mizil, str. George Ranetti, nr.28, 
jud. Prahova, este chemat la Jude-
catoria Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 
71, in dosarul nr. 552/259/2017, in 
ziua de 14.06.2017, in calitate de 
parat, in proces cu S. Electrica 
Furnizare SA - Agentia Ploiesti in 
calitate de reclamanta pentru Fond 
- cerere de valoare redusa. In caz de 
neprezentare a partilor, se va putea 
trimite un inscris, judecata urmand 
a se face in lipsa. 

l Se citează Negrilă Eugen în 
dosar 5044/263/2016 pentru data de 
28 iunie 2017, pentru divorţ cu 
minori la Judecătoria Motru, în 
contradictoriu cu Negrilă Carmen 
Veronica.

l Streva (Chilban) Dalia, cu domi-
ciliul în Italia, Palermo, str. Piano 
del Fico, nr. SN intimata- pârâtă în 
dos. 10698/215/2015 este chemată 
la Tribunalul Dolj, în ziua de 
30.06.2017, ora 09.00, complet 6A, 
în proces cu Stef Adela și Stef 
Vasile pentru prescripţie sultă.  

l Se citează Electro Mondial SRL, 
CUI: 19010730, cu ultimul sediu 
cunoscut în Sat Tomești, Comuna 
Tomești, Bloc 6, Scara A, Etaj 2, 
Ap.8, Judeţ Iași, având număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Iași J22/2239/2006, în calitate de 
debitoare, și  Total Serv-Vic SRL-D, 
CUI: 35601356, cu ultimul sediu 
cunoscut în  Str.Mușcatelor,  58,  sat 
Hlincea, comuna Ciurea, jud.Iași, 
având număr de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului de 
p e  l â n g ă  Tr i b u n a l u l  I a ș i 
J22/314/2016, în calitate de terţ 
poprit, în proces cu ENERGOBIT 
SA Sucursala Bacău, cu sediul în 
municipiul Bacău, CUI: 27837110, 
Str.Calea Romanului, nr.46, etaj 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bacău sub nr.J04/1008/2010, în 
calitate de creditoare, pentru data 
de 29.05.2017, ora 08.30, Sala 6, 
Complet c05, la Judecătoria Iași, în 
dosarul nr.41714/245/2016, dosar 
având ca obiect validare poprire.

DIVERSE  
l Azi, 25.05.2017, la Tribunalul 
București, secția a IV-a civilă, dosar 
nr. 18618/3/2017, s-a depus cererea 
de înregistrare pentru Partidul 
Români pentru România. Membri 
fondatori ai partidului sunt: Preda 
Cristina-Dana, Hegbeli Marian, 
Vîntu Adrian. Scopul partidului 
este crearea unei societăţi moderne, 
bazată pe principiile democrației 
europene, pe economia de piață, 
stimularea competitivității și 
promovarea valorilor, respectarea 
principiilor statului de drept și 
independența justiției.

l În data de 25.05.2017, a fost 
depus dosarul  cu numărul 
18664/3/2017, la Tribunalul Munici-
piului București, Secţia a treia 
civilă, în vederea înfiinţării Parti-
dului Neoliberal.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. Subscrisa Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul în 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 
7A, jud. Mehedinti, CIF: 31215824, 
înregistrată în RFO II sub nr. 0649, 
în calitate de lichidator judiciar al 
SC Mondo Trade MH SRL - în 
faliment, in bankruptcy, en faillite 
– CIF: 25107380, J25/60/2009, 
numit prin sentinţa nr. 63/2016 din 
data de 06.06.2016 pronunţată de 
către Tribunalul Mehedinți, Secţia 
a II – Civilă, de Contencios Admi-
nistrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
7718/101/2015, în temeiul art. 53 
alin. (1)1 și art.  58 alin. (1) lit. g)2 
din Legea 85/2014, convoacă 
Adunarea Generală a Asociatilor 
S.C. Mondo Trade MH S.RL. care 
se va desfășura în data de 
22.06.2017, ORA 1400, la sediul 

lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinți Ordine de zi: 1. 
Desemnarea unui administrator 
special care să reprezinte interesele 
societății și ale acționarilor și care 
să participe la procedura debito-
rului SC Mondo Trade MH SRL, 
precum și stabilirea retribuției 
acestuia. Accesul Asociatilor la 
Adunarea Generală se face în baza 
procuri i  speciale  acordată 
persoanei fizice/juridice care îi 
reprezintă. Asociatii Societății au 
posibilitatea de a vota prin cores-
pondență. În acest sens, pe baza 
convocatorului, acționarii vor 
prezenta, în forma scrisă, sub 
semnătură și cu aplicarea ștampilei, 
comentariile și poziția lor cu privire 
la fiecare aspect de pe ordinea de zi. 

LICITAȚII  
l Consiliul Local al Comunei 
Voineasa, cu sediul în Comuna 
Voineasa, sat Voineasa, str.I.Gh. 
Duca, nr. 98, judeţul Vâlcea, organi-
zează licitaţie publică deschisă 
pentru concesionarea unui spaţiu 
cu destinaţie de cabinet medical 
situat în clădire independentă cu 
regim de înălţime parter+1 etaj, 
clădire dispensar medical, sat 
Voineasa, str. Mihai Eminescu, nr. 
7, sat Voineasa, judeţul Vâlcea, în 
suprafaţă utilă de 6,30 mp, supra-
faţă construită de 7,87 mp. Data, 
ora și locul desfășurării licitaţiei 
-15.06.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Voineasa. 
Termen de primire a ofertelor: 
26.05.2016- 14.06.2017, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0250.754.309.

l Debitorul SC Petroconstruct 
Carpați SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: Proprietate imobiliară 
Spațiu comercial (parter și subsol) 
situat în str. General Petre Popovăț 
nr. 29-31, sector 6, București, supra-
față utilă parter 256,42mp, supra-
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Subscrisa SC CĂTĂLIN DAN COM SRL, cu sediul în Reșița, cartier Secu 
nr. 91, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/968/1993, vă face cunoscut 
faptul că în data de 09.06.2017, ora 11.00, va avea loc la sediul                         
lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, licitație publică 
cu strigare privind vânzarea bunurilor aparținând debitoarei respectiv:
 - Autoturism de teren Nissan Patrol an fabricație 2001, la prețul de 
9.405 lei (+TVA). 
CaieteleCaietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar 
la valoarea de 300 lei, unul, până în data de 08.06.2017, ora 12.00, 
înainte cu o zi de data licitației. În cazul pentru licitația din data de 
09.06.2017 nu se depune nici o ofertă de cumpărare, licitațiile publice 
se vor relua, în aceleași condiții, în următoarele date calendaristice: 
16.06.2017, 30.06.2017, 14.07.2017, 28.07.2017. Înscrierea la licitație 
se face până înainte cu o zi de data licitației, ora 16.00. Garanția de                  
participareparticipare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației. 
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 

Subscrisa SC CĂTĂLIN DAN COM SRL în faliment, cu sediul 
în Reșița, cartier Secu nr. 91, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. 
J11/968/1993, vinde prin negociere directă următorul bun 
imobil:
-Teren intravilan, 10.153 mp, situat în cartier Moniom -          
localitatea Reșița, jud. Caraș-Severin. 
ÎnÎn temeiul art. 117 din Legea nr. 85/2006, prețul de pornire al 
vânzării prin negociere pentru imobilul indicat este de 
172.360 lei (+TVA). 
InformațiiInformații suplimentare se pot obține la telefon 
0255.212.940. Ofertele de cumpărare se pot comunica pe nr. 
de fax. 0255.212.940, email: licevgrup@gamil.com sau se pot 
depune la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL:            
localitatea Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraș-Severin. 

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. 133 BAL. Nr. 61327 din 

22.05.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 08. 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 08.06.2017, ora 12.00, în localitatea Bă-  

leni - Români, comuna Băleni, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului S.C. Intercontinental Food Trade S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea 

Băleni - Români, comuna Băleni, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 31570885, licitația I - a: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturi reale și pivilegii care grevează bunurile, dacă 

este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei)/buc., Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit * (19%); Cuptor Helpan Forni 10 tăvi, an PIF 2014, produs Helco, folosit pentru 

produse de patiserie, pâine pecoaptă sau produse similare, distanță dintre tăvi 90 mm, dispunere a 

tăvilor de 60 x 40 cm longitudinală, nr. de tăvi 10, construcție din inox, stare tehnică - în funcțiune, -, 

13.469 lei, 2.559 lei; Mașină de turat aluat Maxigel, an PIF 2014, fabricat în Italia, motor de 0,75 kw, 

rolă diametru 88 x 520 mm, 133 rot/min, stare tehnică - în funcțiune, -, 7.791 lei, 1.480 lei; Mașină 

gogoși model 50E, an PIF 2014, mașină automată de făcut gogoși de 40 - 50 grame, producție până la 

45 duzine gogoși pe oră, curent 220 V, legături electrice 6 kw monofazic, dimensiuni 1020 x 520 x 635 

mm, stare tehnică - în funcțiune, -, 10.536 lei, 2.002 lei; Mașină feliat și ambalat CP52S, an PIF 2014, 

construită în anul 2011, seria 14119, putere motor 0,75 kw, greutate 157 kg, produs Rollmatic, stare 

tehnică - în funcțiune, -, 10.085 lei, 1.916 lei; Total: 41.881 lei, 7.957 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 al licitației; c).împuternicirea 

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

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

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

de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după 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 al 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 0245.616.779, int. 458; persoană de contact: Sasu Mihaela. Data afișării: 

26.05.2017.
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față subsol 22,12 mp + teren în cotă 
indiviză de 1/3 din suprafața totală 
de 779mp, conform măsurătorilor 
cadastrale, aparținând SC Petro-
construct Carpați SRL. Prețul de 
pornire al licitației pentru proprie-
tatea imobiliară este de 225.053,65 
euro. Prețul Caietului de sarcini 
este de 9.000 lei, exclusiv TVA. 
Prima ședință de licitație a fost 
fixată la data de 08.06.2017, ora 
15.00 iar dacă proprietatea imobi-
liară nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de lici-
tații au fost fixate în data de 
15.06.2017, 22.06.2017, 29.06.2017 
și 06.07.2017, la același preț de 
pornire. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r.  R O 9 5 C E C E -
B31701RON2243676 deschis la 
Cec Bank SA Sucursala Alexandru 
Obregia, până la data și ora stabilite 
pentru ședința de licitație, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire al 
licitației; -achiziționarea până la 
data și ora stabilite pentru ședința 
de licitație a Caietului de sarcini ce 
se achită prin OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse și Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
rești, Str. Buzești nr.71, et.5, sector 
1. Toate ședintele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești 
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/ sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Sarichioi, 
Comuna Sarichioi, nr. 254, judeţul 
Tulcea, cod fiscal: 4508614, telefon: 
0240.563.538, fax: 0240.563.511, 
e-mail: primariasarichioi2@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
licitaţie publică deschisă privind 
concesionarea unui teren extravilan 
din domeniul public de 37,04ha, 
cunoscut ca Lacul Băltiţa (Ghereni 
sau Cotului), date cadastrale T60, P 
1006, având ca obiect: Amenajare 
piscicolă și un punct agroturistic. 3. 
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de atri-
buire se află la sediul primăriei. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Documen-
taţia de atribuire se poate obţine în 
termen de 4 zile lucrătoare de la 
depunerea unei cereri scrise la 
registratura instituţiei, după achi-
tarea contravalorii taxei documen-
taţiei de atribuire. 3.2. Denumirea 

și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se poate 
obţine de la Registratura Primăriei 
Sarichioi. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Taxa unui caiet de sarcini este de 
100Lei și se poate achita la casieria 
Primăriei Sarichioi sau cu OP în 
contul: RO24TREZ64521360250 
XXXXX, deschis la Trezoreria 
B a b a d a g ,  j u d . T u l c e a . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 19.06.2017, ora 11.00, 
răspunsul urmând a se da în 4 zile 
lucrătoare de la înregistrarea solici-
tării. 4.Informaţii privind ofertele: 
Preţul de pornire a licitaţiei (fără 
taxe cadastrale sau alte taxe) 
calculat ptr.I an de concesiune este 
de 24.699,72Lei. În cazul în care 
licitaţia se va anula, se va organiza 
negociere directă, urmând a fi repu-
blicat anunţul de licitaţie. Menţi-
onăm că, potrivit avizului emis de 
Oficiul Central de Stat pentru 
Probleme Speciale, pe lângă clau-
zele prevăzute în anexa nr.3 privind 
contractul-cadru de concesiune, 
a p r o b a t ă  p r i n  H C L 
nr.52/10.09.2014, în contractul de 
concesiune ce va fi încheiat cu ofer-
tantul câștigător va fi inclusă în 
mod obligatoriu o clauză suplimen-
tară potrivit căreia concesionarul 
are obligaţia să ia măsuri pentru 
realizarea sarcinilor ce îi revin în 
domeniul apărării. 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 23.06.2017, 
ora 11.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se depun 
la Registratura Primăriei Comunei 
Sarichioi, jud.Tulcea. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Ofertele se 
depun în original într-un singur 
exemplar, care va conţine un plic 
exterior și unul interior, sigilate, în 
ordinea sosirii. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
26.06.2017, ora 13.30, la sediul 
Primăriei Sarichioi, jud. Tulcea. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor apărute este 
Tribunalul Tulcea, str.Toamnei, 
nr.15, jud. Tulcea, cod poștal: 
820127, tel. 0240.504.276, fax: 
0240.518.544, e-mail: tribuna-
lul-tulcea@just.ro. Termen pentru 
sesizarea instanţei: 6 luni de la 
îndeplinirea procedurii prealabile 
potrivit prevederilor Legii conten-
ciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările ulterioare. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 25.05.2017.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare 
a activelor societăţii debitoare, 
după cum urmează: Activul nr.1: 
Hala de depozitare si birouri admi-
nistrativ- compus din teren cu 
suprafata de 3.127 mp si constructii 
cu suprafata  utila de 2.454 mp. 
situat in Iasi, Calea Chisinaului 
nr.35. Pretul de vanzare fiind  in 
cuantum de 2.353.126,80 lei 
(respectiv 531.000 Eur) (60% din 
valoarea de evaluare fara TVA). 
Activul nr.2: Proprietate imobiliara 
- teren situat in Zona Antibiotice, 
jud.Iasi cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul de 
vanzare fiind in cuantum de 
6 8 2 . 6 1 9 , 4 0 l e i  ( r e s p e c t i v 
154.038EUR) (60% din valoarea de 
evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data de 
02.06.2017 orele 11.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iasi, . Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iași, in data de 2 iunie 
2017 orele 12:00 și se va desfășura 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura insol-
venţei și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 24.03.2017. 
Adjudecarea se va face în confor-
mitate cu prevederile Regulamen-
tului de organizare și desfășurare a 
licitaţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat 
si la sediul lichidatorului. Adjude-
catarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul stabilit 
prin Regulamentul de organizare și 
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licita-
tiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru partici-
parea la licitaţie, potenţialii cumpă-
rători trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din mun. 
Iași, str. Vasile Lupu nr. 43,  jud. 
Iași, până la data de 02.06.2017, 
orele 11.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  la 
t e le foane le :  0232 .240 .890 ; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

PIERDERI

Pierdut acte originale PFA 
aferente Andreea Loredana 
Petrea PFA: certificat de inre-
gistrare, certificat constatator si 
rezolutie. Declar nule. 

l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Istrate Ionel. Il declar nul.

l Pierdut Certi-
ficat constatator, 
eliberat de ORC 
Arad,  pentru 
B a r  Va l e n -
tin-Eugen II. Il 
declar nul

l Pierdut Proces 
v e r b a l  d i n 
23.07.1979, pe 
numele Trica 
Valeria si Trica 
Ispas. Il declar 
nul.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare apartament,  pe 
numele Bolohoi Traian si Bolohoi 
Alexandrina. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
6.06.1974, pe nuele Polu Petre si 
Polu Ioana. Declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta la Contract 
v a n z a r e  c u m p a r a r e 
nr.66/13505/01.12.1991, Ionescu 
Berechet Constantin si Madeleine. 
O declar nula.

l  P i e r d u t  P r o c e s  v e r b a l 
din  8.06.1983, pe numele Catana 
Vasilica si Catana Florin. 

l Pierdut Proces verbal predare 
primire, pe numele Barboselu 
Aurelian. Il declar nul.

l Pierdut Contract construire nr. 
40016/1981 si Proces verbal din 
23.09.1982, pe numele Luca 
Alexandru. Le declar nule.

l SC New Biogas Industry SRL, 
persoana juridica romana cu 
sediul in Arad P-ta Sporturilor nr. 
8 bl. 25 et. 7 ap. 27 jud Arad iden-
tificat cu CUI 29597382 si 
J02/77/2012, societate care a 
pierdut certificatul de inregistrare 
avand seria B nr.2500896 eliberat 
la data de 30.01.2012 de catre 
Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Arad si toto-
data a pierdut certificatul consta-
tator emis la data de 14.06.2012 
cu privire la activitatea desfasu-
rata la sediul social in baza decla-
ratiei nr. 520622/13.06.2012. Se 
declar nule.

l S.C. Predan Al Serv S.R.L. cu 
sediul în oraș Popești- Leordeni, 
judeţ Ilfov, str. Sf. Ioan 30, C.U.I. 
29062532 declar pierdută (nulă) 
autorizaţia de transport nr. 088, 
eliberată de Primăria Popești- 
Leordeni.

l Declar pierdută adeverinţa nr. 
6060 din 10.05.2017 emisă de 
O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Bucu-
rești pe numele Bibac Ioana.

DECESE
Cu adanca durere, sotul prof. dr. 
Ing. Dumitru Tocan anunta 
trecerea in nefiinta a sotiei sale, 
prof. dr. farmacist Valeria Tocan. 
Inmormantarea va avea loc vineri 
26 mai 2017 orele 12 la cimitirul 
Sfanta Vineri din Bucuresti.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor 

art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 12, luna iunie, anul 2017, ora 10.00, în local-

itatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului SC Vis SRL, licitația a IV - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale 

și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 

exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Remorcă transport auto Kuvvetli, Varianta SK 

50, nr. identificare TP1207208404, an fabricație 2004, sarcină maximă autorizată 3000 kg, număr axe 

2, nu este cazul, 3.700 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile 

pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările 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 al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl 

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

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

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

identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după 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, res-

pectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - taxa de participare la licitație se 

virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 

municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se va depune 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor 

unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale; - procedura de licitație să va efectua 

conform Ordin 1129/2009. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu domnul Caimacanu Daniel.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor 

art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 12, luna iunie, anul 2017, ora 10.00, în loca-

litatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului SC Claudia Com SRL, licitația a IV - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de 

pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoutilitară Opel Vivaro F 7 

ACA6, nr. identificare WOLF7ACA66V620693, an fabricație 2006, sursa de energie motorină, 

capacitate cilindrică 1870 cmc, cutie de viteză manuală, caroserie BB furgon, nu este cazul, 13.150 lei, 

19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

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 al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele 

juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 

e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie 

după 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, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpă-

rător, după caz: - taxa de participare la licitație se virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, 

cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația 

publică și oferta de cumpărare, se va depune conform modelului prevăzut în anexa nr. 38 la 

O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării 

creanțelor fiscale; - procedura de licitație să va efectua conform Ordin 1129/2009. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu 

domnul Caimacanu Daniel.




