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OFERTE SERVICIU

l Premium IT Technologies 
S.R.L. angajeaza Femeie de 
serviciu -1post. Cerinte de ocupare 
a postului: limba Engleza. Trimi-
teti CV la: office@premiumitt.ro.

l SC Tehnic Asist Botoşani anga-
jează ingineri, absolenţi Facultatea 
de Construcţii, cunoscători ai 
programelor de divizie, pentru 
birou Tehnic Ofertare, punct de 
lucru Bucureşt. Relaţii la telefon: 
0231.518.912/ 0745.252.106/ 
email: personal@tas.ro.

l CASINO BUCHAREST anga-
jează personal cu şi fără experi-
enţă pentru toate departamentele 
şi organizează Şcoala de crupieri. 
Persoanele interesate pot depune 
CV la recepţia cazinoului –incinta 
Hotel Intercontinental, de luni 
până vineri, orele 12.00-17.00. 
R e l a ţ i i :  0 7 2 0 . 3 7 5 . 9 8 6 ; 
0735.352.164.

l Academia Română – Filiala 
Iaşi, Institutul de Informatică 
Teoretică,  organizează în ziua 
29.12.2016 la ora 10, concurs 
pentru ocuparea  postului de 
Cercetător Ştiinţific gradul III, 
domeniul Informatică, speciali-
tatea Logică şi Fundamentele 
Informaticii. 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, la sediul Institutului. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
de la secretariatul institutului şi/
sau de la Biroul Resurse Umane, 
Salarizare, telefon : 0332.106505/ 
0332.101115.

l Comuna Feleacu, județul Cluj, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor 
posturi contractuale vacante de 
execuție: Compartiment adminis-
trativ: 1 post, şofer. Probe stabilite 
pentru concurs: a)selecția dosa-
relor; b)proba scrisă; c)interviul. 
A.Condiții de desfăşurare a 
concursului: -data până la care se 
pot depune dosarele de înscriere: 
15.12.2016, ora 15.00; -data şi ora 
organizări i  probei  scr ise : 
23.12.2016, ora 10.00; -data şi ora 
interviului: 27.12.2016, ora 10.00. 
Locul organizării probei scrise şi al 
interviului: sediul Primăriei 
Comunei Feleacu, sat Feleacu, 
nr.131, județul Cluj. B.Condiții de 
participare la concurs: Condiții 
generale: conform art.3 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiții 
specifice: -studii medii cu/sau fără 
diplomă de bacalaureat sau şcoală 

profesională; -vechime: 2 ani; 
-permis de conducere categoria D; 
-aviz psihologic de la cabinet auto-
rizat Ministerul Transporturilor. 
C.Bibliografia de concurs -afişată 
la avizierul Primăriei Comunei 
Feleacu, județul Cluj, şi pe: www.
comunafeleacu.ro. Relații supli-
mentare se pot obține la nr.telefon: 
0264.237.097.

l Şcoala Gimnazială Comuna 
Găvojdia, cu sediul în localitatea 
Găvojdia, str.Principală, nr.197, 
judeţul Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de îngrijitor, 0,50 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba practică în data de 
23.12.2016, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 28.12.2016, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trbuie să înde-
plinească condiţiile prevăzute de 
HG 286/2011, să aibă cel puţin 
studii de nivel gimnazial. Nu se 
cere vechime în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până în 
15.12.2016, ora 14.00, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Găvojdia. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Şcolii Gimnaziale Găvojdia, 
persoană de contact: Ureche 
Nicolae, telefon: 0736.343.481, fax: 
0256.335.835, e-mail: gimnaziuga-
vojdia@yahoo.com

l Municipiul Sighişoara organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale de execuţie vacante: 
1. Paznic în cadrul Compartimen-
tului Administrativ – Biroul 
Logistic, aprovizionare tehni-
co-materială şi administrativ: - 
Studii generale sau studii medii; 
- Atestat pentru exercitarea profe-
siei de agent pază şi ordine eliberat 
de Inspectoratul General al Poli-
ţiei Române. 2. Infirmieră în 
cadrul Biroului Administrare creşe 
– Serviciul Public Asistență 
Socială: - Studii medii sau gene-
rale; - Vechime cel puțin 1 an; 
Concursul se organizează la sediul 
Municipiului Sighişoara, Str. 
Muzeului nr. 7, judeţ Mureş, astfel: 
- proba scrisă: 22.12.2016, ora 
10,00 la sediul Municipiului Sighi-
ţoara, Str. Muzeului nr. 7; - 
interviu: 27.12.2016, ora 13,00 la 
sediul Municipiului Sighişoara, 
Str. Muzeului nr. 7. Data până la 
care se pot depune dosarele de 
înscriere: 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Municipiului Sighişoara, la 
secretarul comisiei de concurs - 
camera 72 sau la telefon: 0265-
771280.

l Institutia  Şcoala Gimnazială 
”Petre Ghelmez” , în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, republicată şi ale 
HG nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, anunţă 
organizarea la sediul  unității din 
Str.Pescăruşului  nr. 124, judet/
sector   2   cod poştal  022167, CIF 
24027259, Oras Bucureşti, a 
concursului pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată, cu 0,5 
normă, a postului contractual 
vacant de: Denumire postului. 
Administrator Financiar. Condiții 
pentru ocuparea postului: a) 
nivelul studiilor – Superioare; b) 
domeniul studiilor – Economic; c) 
vechime în specialitatea postului 
– minim 5 ani. Proba scrisă va 
avea loc în data de 22.12.2016, ora  

16. Interviul va avea loc în data de 
23.12.2016 ora 16. Înscrierile se fac 
până la data de 15.12.2016, 
inclusiv, ora 12,00 la sediul unității 
din Str.Pescăruşului  nr. 124, judet/
sector 2, cod poştal 022167, Oras 
Bucureşti, la Secretariat, telefon 
021/324.51.35. Tematica concur-
sului, bibliografia, fişa postului, 
documentele necesare înscrierii şi 
alte informații suplimentare se 
găsesc la sediul unității.

l Curtea de Apel Bucureşti orga-
nizează concurs, în condiţiile legii, 
în zilele de 17 şi 19 ianuarie 2017, 
la sediul din Splaiul Independenţei 
nr. 5, sector 4, pentru ocuparea 
posturilor vacante de grefier după 
cum urmează: pe durată nedeter-
minată: 2 posturi cu studii medii la 
Tribunalul Călăraşi şi pe durată 
determinată cu studii superioare, 
astfel: un post la Tribunalul Bucu-
reşti, un post la Judecătoria Secto-
rului 3 Bucureşti, un post la 
Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti 
şi un post cu studii medii la Jude-
cătoria Slobozia.Condiţiile de 
participare, tematica, bibliografia 
şi actele necesare înscrierii la 
concurs vor fi afişate la sediul 
Curţii de Apel Bucureşti şi pe 
pagina de Internet la adresa: 
http://www.cab1864.eu, la rubrica 
Resurse Umane– Concursuri/
Examene. Cuantumul taxei de 
concurs este de 150 lei şi se achită 
la casieria Curţii de Apel Bucu-
reşti. Dosarele de concurs vor fi 
depuse la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti– Splaiul Independenţei 
nr. 5, sector 4, mezanin, cam. M 
01, până la data de 27 decembrie 
2016 (inclusiv), în zilele lucrătoare 
între orele 9,00–16,00.             

l Centrul de Cercetări şi Încercări 
în Zbor, cu sediul în str.Aviatorilor, 
nr.10, din Ioc.Gherceşti, jud.Dolj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante de personal civil contrac-
tual: 1.şef laborator gr.II: să deţină 
gradul profesional de cercetător 
ştiinţific III, cu o vechime de cel 
puţin 1 an; 2.cercetător ştiinţific 
III: să aibă activitate de cerceta-
re-dezvoltare în specialitate sau în 
învăţământul superior de cel puţin 
6 ani sau de 4 ani, în cazul candi-
daţilor care deţin titlul de doctor; 
pentru candidaţii care provin din 
afara învăţământului superior sau 
al cercetării, o vechime de 10 ani 
sau de 8 ani, pentru candidaţii 
care deţin titlul de doctor; 3.cerce-
tător ştiinţific -dezvoltare în speci-
alitate sau în învăţământul 
superior de cel puţin 2 ani sau cel 
puţin 4 ani în alte activităţi. Tipul 
probelor de concurs: -23.01.2017, 
o ra  11 .00 -  proba  sc r i să ; 
-25.01.2017, ora 11.00- proba orală 
şi practică; -25.01.2017, ora 09.00- 
interviul. Data-limită de depunere 
a dosarelor: 16.01.2017, ora 15.30. 
Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul Centrului de Cercetări şi 
Încercări în Zbor, cu sediul în str.
Aviatorilor, nr.10, din loc.Gher-
ceşti, jud.Dolj, precum şi pe site-ul: 
www.acttm.ro, unde vor fi afişate 
şi detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului 
la telefonul: 0251.435.292.

l Liceul Tehnologic Goga 
Ionescu, cu sediul în localitatea 
Titu, str.Gării, nr.59, judeţul 
D âm bov i ţa ,  în  baza  H G 
nr.286/2011, modificat şi completat 
de HG nr.1027/2014, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-

toarei funcții contractual vacante, 
pe perioadă nedeterminată: 1.
informatician -1,00 normă. 
Condiţii specifice: -nivelul studiilor 
-studii superioare de lungă durată 
în specialitatea postului; -vechime 
în învățământ ca analist progra-
mator/informatician/profesor 
informatică minim 10 ani; 
-vechime minim 1 an pe postul 
informatician; -calificativ foarte 
bine în ultimii 3 ani şcolari; 
-dovadă absolvire curs/modul 
rețele de calculatoare; -experienţă 
în utilizarea platformei educaţio-
nale SIIIR. Concursul se va desfă-
şura la sediul instituţiei, loc.Titu, 
str.Gării, nr.59, judeţul Dâmboviţa, 
astfel: -proba scrisă -22.12.2016, 
ora 9.00;  -proba practică 
-22.12.2016, ora 12.30; -interviul 
-23.12.2016, ora 9.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Liceului Tehnologic 
Goga Ionescu Titu. Relaţii supli-
mentare la sediul Liceului Tehno-
logic Goga Ionescu Titu, telefon: 
0245.651.320, e-mail: gogaio-
nescu@gmail.com

l Şcoala Gimnazială Nr.1 
Umbrăreşti, cu sediul în localitatea 
Umbrăreşti, str.General Eremia 
Grigorescu, nr.455, judeţul Galaţi, 
cod fiscal: 16142168, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -numele 
funcţiei: îngrijitor şcoală; -număr 
posturi: 1,00, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 22.12.2016, ora 12.00; 
-proba practică în data de 
23.12.2016, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -domiciliul stabil în 
localitatea Umbrăreşti; -fără vicii 
şi un comportament civilizat; -fără 
antecedente penale; -apt medical; 
-recomandare de la ultimul loc de 
muncă (dacă este cazul); -minim 
10 clase; -fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale 
Nr.1 Umbrăreşti. Relaţii suplimen-
tare la sediul Şcolii Gimnaziale 
Nr.1 Umbrăreşti, persoană de 
contact: Gulap Daniela, telefon: 
0236.829.408, fax: 0236.829.408. 

l Şcoala Gimnazială Nr.1 
Umbrăreşti, cu sediul în localitatea 
Umbrăreşti, str.General Eremia 
Grigorescu, nr. 455, judeţul Galaţi, 
cod fiscal: 16142168, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -numele 
funcţiei: şofer microbuz şcolar; 
-număr posturi: 1,00, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 22.12.2016, ora 10.00; 
-proba practică în data de 
23.12.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -domiciliul stabil în 
localitatea Umbrăreşti; -minim 8 
clase; -fără vicii şi un comporta-
ment civilizat; -fără antecedente 
penale; -apt medical; -permis de 
conducere categoria D, obligatoriu 
minim 2 ani vechime; -atestat 
profesional pentru conducătorii 
auto care efectuează transport 
public de persoane în termen de 
valabilitate; -cazierul conducăto-
rului auto de la Serviciul circula-

ţiei al jud.Galaţi. 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 
Umbrăreşti. Relaţii suplimentare 
la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1 
Umbrăreşti, persoană de contact: 
G u l a p  D a n i e l a ,  t e l e f o n : 
0236.829.408, fax: 0236.829.408.

l Primăria Comunei Spineni, cu 
sediul în localitatea Spineni, str.
Principală Alunişu, nr.85, județul 
Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
v a c a n t e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, de referent, clasa 
IA, nivel studii M, Compartiment 
Contabilitate, şi şef SVSU, Servi-
ciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă, în data de 22.12.2016. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scr isă  în  data  de 
22.12.2016, ora 10.00; -proba 
interviu -se va afişa o dată cu 
rezultatele probei scrise. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: I.Criterii specifice 
postului -personal contractual 
-perioadă determinată -de refe-
rent, clasa IA, nivel studii M, 
Compartiment Contabilitate, din 
cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Spineni, 
județul Olt. 1.Studii de speciali-
tate: studii medii absolvite cu 
diplomă; 2.Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani şi 6 
luni. II.Criterii specifice postului 
-personal contractual -perioadă 
nedeterminată -şef SVSU, Servi-
ciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei 
Spineni, județul Olt. 1.Studii de 
specialitate: studii medii absolvite 
cu diplomă; 2.Vechime în speciali-
tatea studiilor: 6 ani şi 6 luni; 3.
Carnet de conducere categoria B, 
C, E. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Spineni. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei 
Spineni şi de la secretarul comunei 
Spineni, judeţul Olt, telefon: 
0758.056.645, 0249.469.609. 

l Primăria Comunei Valea 
Iaşului, cu sediul în localitatea 
Valea Iaşului, sat Valea Iaşului, 
nr.126, judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale  vacante  de : 
-muncitor calificat (IV) întreţinere 
şi reparaţii în cadrul aparatului de 
specialitate al  Primarului 
Comunei Valea Iaşului -1 post; 
-şofer (I) în cadrul aparatului de 
specialitate al  Primarului 
Comunei Valea  Iaşului, conform 
HG 286/23.03.2011 -1 post.  
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scr isă  în  data  de 
22.12.2016, ora 10.00; -proba prac-
tică în data de 23.12.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: A)
pentru postul de şofer (I): -studii: 
absolvent de liceu sau şcoală 
profesională; -vechime: vechimea 
în muncă minim 5 ani; -permis de 
conducere categoriile B+E, C+E; 
-fără antecedente rutiere grave 
(penal sau cu permis suspendat); 
-să aibă cunoştinţe minime de 
mecanică auto. B) pentru postul 
de muncitor calificat (IV) întreţi-

nere şi reparaţii: -studii: absolvent 
de liceu sau şcoală profesională; 
-vechime: fără vechime; -consti-
tuie avantaj posesia permisului de 
conducere categoria B+E, C+E. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Valea Iaşului. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Valea Iaşului, 
persoană de contact: Stoicescu 
Nicolae, telefon: 0248.724.411, fax: 
0248.724.411, e-mail: primaria_
viasului@yahoo.com

l Primăria Comunei Valea 
Iaşului, cu sediul în localitatea 
Valea Iaşului, sat Valea Iaşului, 
nr.126, judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de consilier 
juridic, grad profesional debutant, 
în cadrul Compartimentului 
juridic -1 post, conform Legii 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici, consolidată 
2009. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
28.12.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 29.12.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţelor 
juridice; -cunoştinţe operare calcu-
lator nivel mediu; -nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică; -nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Valea Iaşului. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Valea Iaşului, 
persoană de contact: Stoicescu 
Nicolae, telefon: 0248.724.411, fax: 
0248.724.411, e-mail: primaria_
viasului@yahoo.com.

l Primăria comunei Bogaţi, 
judeţul Argeş organizează în data 
de 22.12.2016, ora 10.00 - proba 
scrisă, concurs pentru ocuparea a 
două posturi contractuale de 
execuţie pe durată nedeterminată 
vacante în cadrul compartimen-
tului de administraţie şi stare 
civilă, după cum urmează: şofer – 
1 post pe perioadă nedeterminată; 
arhivar – 1 post pe perioadă nede-
terminată. Data şi ora interviului 
se vor afişa odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Condiţiile de partici-
pare la concurs sunt următoarele: 
Condiţii generale prevăzute de art. 
3 al Regulamentului cadru 
aprobat prin HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţii specifice postului de 
şofer:  studii medii sau generale; 
posesor permis conducător auto 
categoria B; vechime minim 2 ani. 
Condiţii specifice postului de 
arhivar: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; curs de 
specializare în arhivă. Dosarul de 
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înscriere la concurs se depune 
până la data de 14.12.2016 la 
sediul Primăriei comunei Bogaţi, 
judeţul Argeş. Condiţiile de desfă-
şurare a concursului şi de partici-
pare la concurs, precum şi 
bibliografia sunt afişate la sediul 
Primăriei Bogaţi, anexa la anunţ. 
Relaţii suplimentare se obţin la 
sediul Primăriei Bogaţi, telefon: 
0248655003.

l Institutul de Urgenţă pentru 
Boli Cardiovasculare „Prof.
Dr.C.C.Iliescu” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante, pe perioadă nedetermi-
nată, conform HG 286/2011: -7 
posturi asistent medical debutant 
PL/generalist; -2 posturi asistent 
medical debutant PL/laborator; -4 
posturi asistent medical PL/gene-
ralist; -1 post asistent medical S/
generalist; -4 posturi asistent 
medical principal PL/generalist; -3 
posturi asistent medical principal 
PL/laborator; -1 post asistent 
medical principal S/laborator; -5 
posturi registrator medical debu-
tant; -3 posturi infirmieră; -1 post 
brancardier; -1 post economist 
gr.2; -1 post arhivar; -1 post 
muncitor IV -lăcătuş mecanic. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: 1.Ultima zi pentru depu-
nerea dosarelor de înscriere este 
14.12.2016, ora 12.00. 2.Data şi ora 
organizări i  probei  scr ise : 
22.12.2016, ora 9.00. 3.Data şi ora 
interviului: 04.01.2017, ora 9.00. 
4.Locul depunerii dosarelor şi al 
organizării probelor de concurs: 
sediul institutului din Şos.
Fundeni, nr.258, sectorul 2 -Servi-
ciul RUNOS. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru 
postul de: -asistent medical debu-
tant PL: studii: diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă, condiţia de vechime nu este 
obligatorie; -asistent medical PL: 
studii: diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă, 6 luni 
vechime în specialitate; -asistent 
medical S: studii: diplomă de 
licenţă în specialitate, 6 luni 
vechime ca asistent medical; -asis-
tent medical principal PL: studii: 

diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă, adeverinţă 
de grad principal, 5 ani vechime 
ca asistent medical; -asistent 
medical principal S: studii: 
diplomă de licenţă în specialitate, 
adeverinţă de grad principal, 5 ani 
vechime ca asistent medical; 
-registrator medical debutant: 
studii: diplomă de studii medii, 
condiţia de vechime nu este obli-
gatorie; -infirmieră: studii: şcoală 
generală -curs infirmieră, 6 luni 
vechime în activitate; -brancardier: 
studii: şcoală generală, condiţia de 
vechime nu este obligatorie; 
-economist gr.2: diplomă de 
licenţă, 6 luni vechime în speciali-
tate; -arhivar: diplomă de bacalau-
reat, 6 luni vechime în activitate; 
-muncitor IV: certificat de califi-
care în meseria de lăcătuş 
mecanic, condiţia de vechime nu 
este obligatorie. Anunţul de 
concurs, bibliografia şi tematica 
sunt afişate la avizier şi pe site-ul 
unităţii: www.cardioiliescu.ro 
-secţiunea Informaţii -Concursuri. 
Relaţii suplimentare se obţin la 
Serviciul Resurse Umane, telefon: 
031.425.15.19.

l Primăria Comunei Zvoriştea, 
Judeţul Suceava, organizează în 
conformitate cu prevederile 
H.G.R. nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale de 
execuţie vacante: - Inspector de 
specialitate debutant în cadrul 
compartimentului stare civilă, 
autoritate tutelară şi asistenţă 
socială – 2 posturi; - Inspector de 
specialitate debutant în cadrul 
compartimentului agricol – 1 post; 
- Inspector de specialitate debu-
tant în cadrul compartimentului 
resurse umane şi salarizare – 1 
post; - Inspector de specialitate 
debutant în cadrul compartimen-
tului relaţii cu publicul, secretariat, 
registratură şi arhivă – 1 post. 
Pentru a participa la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a) studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă în următoarele specializări: 
- asistenţă socială sau adminis-

traţie publică pentru posturile de 
inspector de specialitate debutant 
în cadrul compartimentului stare 
civilă, autoritate tutelară şi asis-
tenţă socială; - agronomie sau 
administraţie publică pentru 
postul de inspector de specialitate 
debutant în cadrul compartimen-
tului agricol; - contabilitate pentru 
postul de Inspector de specialitate 
debutant în cadrul compartimen-
tului resurse umane şi salarizare; - 
administraţie publică pentru 
postul de inspector de specialitate 
debutant în cadrul compartimen-
tului relaţii cu publicul, secretariat, 
registratură şi arhivă. b) cunoş-
tinţe medii de operare pe calcu-
lator. Concursul se va desfăşura 
astfel: - Proba scrisă în data de 
22.12.2016, ora 10,00, la sediul 
Primăriei comunei Zvoriştea, 
judeţul Suceava; - Interviul în data 
de 23.12.2016, ora 10,00, la sediul 
Primăriei comunei Zvoriştea, 
judeţul Suceava. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
Registratura Primăriei comunei 
Zvoriştea, judeţul Suceava, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării  anunţului, 
respectiv până la data de 
15.12.2016, ora 15,00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul  Primăriei  comunei 
Zvoriştea, judeţul Suceava, sau la 
telefon 0230538786, interior 19, 
persoană de contact: Vătămăniuc 
Matilda.

l Institutul de Stat pentru 
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a unor funcţii 
publice de execuţie vacante: -1 
post vacant de consilier, gradul 
profesional superior- Comparti-
ment achiziţii publice Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului: 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: minimum 9 ani; 
-Curs de pregătire/ perfecţionare/ 
formare specializată in domeniul 

“achiziţii publice”, dovedit cu 
certificat de absolvire. -1 post 
vacant de consilier, gradul profesi-
onal asistent- Compartiment 
financiar-contabilitate. Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului: 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţelor 
economice; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an. -1 
post vacant de consilier, gradul 
profesional asistent- Serviciul 
juridic, administrativ şi patri-
moniu -Compartiment patri-
moniu. Condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării func-
ţiei publice: minimum 1 an. 
Concursul va avea loc la sediul 
I.S.T.I.S. din Bd. Mărăşti nr. 61, 
Sector 1, Bucureşti, în data de 05 
ianuarie 2017, ora 10.00- proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de parti-
cipare precum şi actele solicitate 
candidaţilor la înscriere vor fi 
publicate pe site-ul I.S.T.I.S. şi 
afişate la sediul instituţiei.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
sector 4, organizează concurs în 
data de 27.12.2016 ora 10.00, 
proba scrisă, interviul urmând a se 
susţine într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data probei scrise, pentru urmă-
toarele funcţii contractuale 
vacante de execuţie: -Infirmier 
(studii gimnaziale/ profesionale) 
–13 posturi, fără condiţii de 
vechime; -Îngrijitor copii (studii 
gimnaziale/ profesionale) –2 
posturi, fără condiţii de vechime; 
-Îngrijitor curățenie (studii gimna-
ziale/ profesionale) –5 posturi, fără 
condiţii de vechime; -Muncitor 
calificat –bucătar(studii gimna-
ziale/ profesionale/ medii, diplomă 

de calificare) –1 post, vechime 
minimă în meseria de bucătar  6 
luni; -Muncitor calificat– electri-
cian (studii gimnaziale/ profesio-
nale/ medii, diplomă de calificare) 
–1 post, vechime minimă în 
meseria de electrician 6 luni; 
-Muncitor necalificat –ajutor 
bucătar(studii gimnaziale/profesi-
onale) –1 post, fără condiţii de 
vechime; -Medic –(studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul medicinei cu 
specializarea: pediatrie/ medicină 
internă/ medicină generală/ medi-
cină de familie)– 1 post, vechime 
în specialitate necesară minim 1 
an; -Medic –(studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul medicinei cu speciali-
zarea: expertiză medicală şi recu-
perarea capacității de muncă/ 
medicină internă/ medicină gene-
rală/ medicină de familie) –1 post, 
vechime în specialitate necesară 
minim 1 an; -Asistent medical 
generalist debutant (studii postli-
ceale sanitare)- 3 posturi, fără 
condiţii de vechime; -Inspector de 
specialitate (studii superioare în 
domeniul psihologiei absolvite cu 
diplomă de licenţă) –2 posturi, 
vechime în specialitatea studiilor 
psihologice minim 2 ani; -Asistent 
social (studii superioare în dome-
niul asistenței sociale absolvite cu 
diplomă de licenţă) –2 posturi, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 1 an; -Inspector de speciali-
tate (studii superioare în domeniul 
ştiințelor juridice, administrative, 
sociologie, psihologie, asistență 
socială absolvite cu diplomă de 
licenţă) –1 post, vechime în specia-
litatea studiilor minim 1 an; 
-Inspector de specialitate debutant 
(studii superioare în domeniul 
ştiințelor juridice, administrative, 
sociologie, psihologie, asistență 
socială absolvite cu diplomă de 
licenţă) –2 posturi, fără condiții de 
vechime; -Inspector (studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat) –6 posturi, vechime în specia-
litatea studiilor minim 3 ani;  
-Educator specializat (studii supe-
rioare în domeniul psihologiei sau 
psihopedagogiei absolvite cu 
diplomă de licenţă, specializare în 
logopedie) –1 post, vechime în 

specialitatea studiilor minim 6 
luni; -Administrator (studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat) –1 post, vechime în speciali-
tatea studiilor minim 3 ani;  -Şofer 
(studii gimnaziale/profesionale/
medii) –2 posturi, permis categoria 
B obținut de minim 1 an;  -Spălă-
toreasă (studii gimnaziale/profesi-
onale) –4 posturi, fără condiții de 
vechime. Data limită până la care 
se pot depune dosarele de înscriere 
la secretariatul comisiilor de 
concurs -Serviciul Resurse Umane 
din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului sector 4, este de 
15.12.2016. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la  art.6 din  H.G. nr.286/2011 
republicată cu completările şi 
modificările următoare. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul Direc-
ţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului sector 4, din 
str. soldat Enache Ion nr.1A şi pe 
pagina de internet a instituţiei, 
www.dgaspc4.ro. Data şi ora susţi-
nerii interviului se afişează obliga-
toriu odată cu rezultatele la proba 
scrisă şi/sau practică, după caz. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la numărul de telefon 0372715100 
interior 26-Serviciul Resurse 
Umane.

CITAȚII
l Numita Dolea Gabriela este 
invitată să se prezinte la Judecă-
toria Craiova, în data de 7 
februarie 2017, la ora 8.30, la 
CMF4, în procesul de divorţ cu 
numitul Dolea Nicu, dosar civil 
nr.333/215/2016.

l În data de 18 ianuarie 2017, 
d-na Darabaneanu Dumitriana 
este invitată la Judecătoria Iaşi, 
o r a  8 . 3 0  î n  D o s a r  n r. 
28991/245/2016, având ca obiect: 
divorț cu minori, reclamant Dara-
baneanu Vasile.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr.421/2002, 
citează public proprietarii/deţină-

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. Jud. Dâmbovița, Orș. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 257/Titu. Nr. 35586 
din 22.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 
2016, Luna Decembrie, Ziua 15. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală se face cunoscut că, în ziua de 15, luna Decembrie, orele 10.00, anul 2016, în 
localitatea Titu, Strada Gării nr. 79 se vor vinde prin licitație 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 agrozootehnică) în suprafață de 662 mp, 
compus din hală construită din bolțari, învelită cu plăci de azbociment, situat în sat Sălcuța, oraș Titu, 
str. DJ701, nr. 156E, zona Fosta Fermă, județ Dâmbovița, preț de pornire al licitației (II-a) 121.368 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 (II-a) 7.646 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: A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Titu. Sarcini: 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 a 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali 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 
0245.651112. Data afișării: 28.11.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Lehliu Gară. Dosar de executare nr. 27981645/2016. Nr. 41709 din 25.11.2016. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Noiembrie, Ziua 25. În temeiul art. 250, alin. 
(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna decembrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea 
Lehliu Gară, str. Crinului nr. 2, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III a) următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului I.I. Oncea Alexandru Cristian, cu domiciliul fiscal în localitatea Lehliu, 
str. x, nr. x, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, jud. Călărași, cod de identificare fiscală 27981645. Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: Semiremorcă Reisch, tip 
RHKS 35/24AL, 19.072 lei; Generator electrogen 180 kw - 225 kva, 15.818 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *): 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru 
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației, în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - 
beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0242.640356. Data afișării: 25.11.2016.
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torii vehiculelor, aflate pe dome-
niul public, pentru luarea 
măsurilor de eliberare a dome-
niului public, pentru vehiculele 
fără plăcuţă de înmatriculare: 
Mitsubishi Colt, culoare gri, aflat 
pe Bulevardul Abatorului vis-a-vis 
de nr.4 D, Cadillac, culoare alb, 
Strada Reşiţa nr. 5, bl. 10, sc. 3 şi 
caroserie marcă neidentificată, 
culoare gri, Aleea Ciceu nr. 9, bl. 
E12, în parcare vis-a-vis de sc.2. În 
caz contrar se va dispune inventa-
rierea, expertizarea, ridicarea, 
transportarea şi depozitarea 
într-un loc special amenajat, 
respectiv Şoseaua Berceni nr.38A, 
Sector 4, Bucureşti.

DIVERSE  
l Modares Adel,  având domici-
liul în județ Ilfov,  comuna 
Berceni,  titular  al planului 
P.U.Z.-dezmembrare teren, loti-
zare pentru construire locuințe 
individuale şi dotări aferente, în 
localitatea  Otopeni, tarla 11, 
parcela 246, lot.7/IV, nr.cad.3179,  

anunță publicul interesat   asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu  şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agenției  
Protecția Mediului-Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (în spatele benzi-
năriei-Lukoil), sector.6, de luni 
până joi între orele 09:00-11:00. 
Observații  şi sugestii se primesc/în 
scris la sediul A.P.M.ILFOV în 
termen de 15.zile de la data publi-
cării anunțului.

l Această informare este efec-
tuată de SC Urbanscapes Growth 
Three SRL, cu sediul în str.Jiului, 
nr.142, sector 1, Bucureşti, ce 
intenţionează să solicite de la 
ANAR-SGA Ilfov-Bucureşti aviz 
de gospodărire a apelor pentru 
desfăşurarea activităţii de 
construire a unui ansamblu de 
locuinţe colective şi spaţii pentru 
funcţiuni conexe locuirii (comerţ 
servicii, loisir) localizat în munici-
piul Bucureşti, str.Fabrica de 
cărămidă, nr.3H, sector 1, Bucu-

reşti. Această investiţie este nouă. 
Ca rezultat al procesului de 
producţie vor rezulta permanent 
următoarele ape uzate: pluviale şi 
menajere, ce se vor evacua în 
reţeaua de canalizare Apa Nova, 
după ce au fost epurate prin 
instalaţii de preepurare locală 
(separatoare de hidrocarburi). 
Evacuarea apelor din incintă este 
limitată la 10 litri/secundă şi 
hectar, apele pluviale excedentare 
se vor stoca într-un bazin de 
retenţie şi se vor evacua, după 
preepurare, în lacul Griviţa. 
Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care 
doresc să transmită observaţii, 
sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului după data de 
28.11.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator AGA (Ordinară). 
Administratorul Unic al SC Italo 
Convest SA, Popescu Cornelia 
Mihaela, având sediul în Bucu-
reşti, Bd-ul.Preciziei, nr.17, Sector 
6, înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/7292/1991, Cod 
Unic de Înregistrare RO475999, 
convoacă acţionarii societăţii la 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la sediul din Bucu-
reşti, Bd-ul.Preciziei, nr.17, sector 
6, în ziua de 30.12.2016, ora 12:30, 
la Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor având următoarea 
ordine de zi: 1.Fixarea dividentelor 
şi modalitatea în care acestea 
urmează a fi repartizate; 2.Diverse. 
În situaţia în care nu sunt întru-
nite cerinţele statutare pentru 
ţinerea AGA în ziua de 30.12.2016, 
următoarea AGA Ordinară va 
avea loc la data de 13.01.2017, la 
aceleaşi ore stabilite pentru prima 

convocare, la sediul societăţii, cu 
aceeaşi ordine de zi precizată mai 
sus.

l Completare la Convocarea 
Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor societății Romelectro 
S.A., publicată în Monitorul 
Oficial nr. 3932 din 07.11.2016. 
Consiliul de administrație al socie-
tății Romelectro S.A., persoană 
juridică română, cu sediul în 
Bucureşti, sectorul 2, Bd. Lacul Tei 
nr. 1-3, etaj 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub 
nr. J40/187/1991, cod unic de înre-
gistrare 1557850, atribut fiscal RO, 
denumită în continuare “Socie-
tatea”, în conformitate cu preve-
derile art. 1171 din Legea nr. 
31/1990, republicată, suplimen-
tează ordinea de zi anunțată prin 
convocarea publicată în Monitorul 
Oficial nr. 3932 din 07.11.2016 cu 3 
(trei) puncte suplimentare. Astfel, 
Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor Societății, se va 
întruni la sediul Societății din 
Bucureşti, sector 2, Bd. Lacul Tei 
nr.1-3, etaj 4, la data de 12.12.2016, 
ora 11:00, cu reconvocare în caz de 
necesitate în data de 13.12.2016, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc, 
ordinea de zi completată fiind 
următoarea: 1. Prelungirea 
mandatului actualului Consiliu de 
Administrație al Societății până la 
data de 30.04.2017, atribuțiile şi 
competențele Consiliului rămâ-
nând cele stabilite la alegerea 
acestuia prin Hotărârea AGOA 
nr.1/2016 din 14.04.2016. 2. Apro-
barea raportului de reevaluare a 
imobilului “Casa Slătineanu” din 
Strada Calea Dorobanților nr. 60 
(clădire şi teren), proprietate 
dobândită de către Societate în 
baza Certificatului seria M03 nr. 
0646 din data de 19.11.1993, emis 
de Ministerul Industriilor, înscris 
în Cartea Funciară cu nr. 207103 
şi având nr. cadastral 207103 

ANUNȚURI

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. ... Nr. 35601 din 22.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 15, luna decembrie, orele 12.00, 
anul 2016, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului Burcea Gheorghe, cu domiciliul fiscal în localitatea Corbii Mari, sat 
Ungureni: a) casă veche, edificată în anul 1994, parte din grajd - 48 mp, parte din casă începută în anul 
2010, situate în localitatea Corbii Mari, sat Ungureni, preț de evaluare/ de pornire al licitației 119164 
lei (exclusiv TVA *); b) teren aferent în suprafață de 1485 mp, situat în localitatea Corbii Mari, sat 
Ungureni, județ Dâmbovița, preț de pornire al licitației 35571 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori: D.G.R.F.P. Dâmbovița - SFO Titu. Sarcini: PV Sechestru 4639/05.02.2016. 
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 a licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul 
de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali 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 0245.651112. Data afișării: 28.11.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agentia Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. 510056/2008. Nr. C359/22.11.2016. 
Anunț privind vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că, în data de 13.12.2016, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 
6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând 
debitorului Mirea Costel, cu sediul în loc. Perișoru, com. Perișoru, str. nr. ..., județul Călărași, în dosar 
de executare nr. 510056/2008, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - 
Teren intravilan - 820 mp + C1 - Locuință P - 80 mp, toate situate în sat Perișoru, str. nr. ..., com. 
Perișoru, jud. Călărași - valoare 85.986 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare 
sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu este cazul. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să 
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, 
pentru persoanele jurudice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 
pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. 
Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor 
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. Legea 207/2015, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data 
de: 24.12.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Dosar de executare nr. 
6932437/2016. Nr. 41707 din 25.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu 
de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Noiembrie, Ziua 25. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 08, luna decembrie, orele10.00, anul 2016, în localitatea Lehliu Gară, str. 
Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III a) următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului SC Romtrans Many SRL, cu sediul fiscal în localitatea Lehliu Gară, Bld. Gării, 
bl. 4, sc. x, etaj x, ap. 7, cod de identificare fiscală 6932437. Ansamblu de bunuri imobile compus din: - 
Teren intravilan în suprafață de 320 mp, C.F. 21225, nr. cadastral 242, UAT com. Lupșanu și construcție 
C1 (spațiu comercial) în suprafață de 46 mp, construită în anul 2008. Dobândit în baza Contract de 
vânzare cumpărare nr. 474 din 20.02.1998, emis de BNP Niculae Tiganila. Total valoare ansamblu de 
bunuri imobile: 15.655 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile 
pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori: X. Sarcini: nu sunt. 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 a 
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului 
Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon: 0242.640846, orele: 8.00 - 16.30. Data afișării: 25.11.2016.

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. GEO31. Nr. 123324 din 
21.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 08.12.2016, ora 11.00, în localitatea Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, 

 nr. 5, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Geonet Systems S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Poet Grigore 
Alexandrescu, nr. 5, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 30683150. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Cantitatea, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron), Cota TVA/ neimpozabil: 
20%. Nivelă topcon - digitală, 1 buc., 856 lei, 171 lei; GMS2, 1 buc., 1664 lei, 333 lei; Ploter HP 
Designjet, 1 buc., 2230 lei, 446 lei; Copiator xerox Toshiba 1 buc., 300 lei, 60 lei;LCD - monitor HNC CY 
199, 1 buc., 77 lei, 15 lei. Total: 5127 lei, 1025 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației, în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Târgoviște; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. 
Dâmbovița, Str. Calea Domnească, nr. 166, Mun. Târgoviște, Județ Dâmbovița, etaj 3, camera 307 sau 
la telefon numărul 0245.616779, int. 458; persoană de contact: Zanfir Maria. Data afișării: 
28.11.2016.



16 LUNI / 28  NOIEMBRIE  2016ANUNȚURI
( d e n u m i t  î n  c o n t i n u a r e 
“Imobilul”), întocmit de Acord 
Consulting S.R.L. 3. Aprobarea 
vânzarii Imobilului către Primăria 
Sectorului 1 București, în schimbul 
unui preț de 2.239.000 Euro, fără 
TVA. 4. Împuternicirea domnului 
Mihai Pavel, cetăţean român, 
născut la data de 06.06.1976, în 
Orș. Găești, județul Dâmbovița, 
domiciliat în Municipiul Bucu-
rești, Sector 3, Bld. Octavian Goga 
nr. 23, Bl. M106, Sc. 1, ap. 27, 
identificat cu CI seria RR nr. 
495182 emisă de SPCEP S3 biroul 
nr. 2 la data de 25.11.2007, CNP 
1760606150371, în vederea repre-
zentării Societății cu puteri 
depline, fiind autorizat să 
semneze, în numele și pentru Soci-
etate, contractul de vânzare-cum-
parare a Imobilului, și să 
îndeplinească toate și oricare 
demersuri necesare realizării 
scopului menționat la punctul 3. 

Președintele Consiliului de Admi-
nistrație, dl. Viorel Gafița.

LICITAȚII  
l Administraţia Pieţelor Sector 6 
organizează licitaţie, în data de 
08.12.2016, privind închirierea a 
două loturi de teren pentru comer-
cializare brazi situate în Piaţa 
Giulești 2, din Calea Giulești 56, 
sector 6, București, după cum 
urmează: -Lot 1, în suprafață de 
80mp, ora 11.00; -Lot 2, în supra-
față de 80mp, ora 13.00. Data-li-
mită de depunere a ofertelor este 
07.12.2016, ora 14.00. Relaţii 
sup l imentare  la  t e l . / fax : 
021.316.12.97, 021.316.12.99.

l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, 
str. A.I. Cuza, nr.15, judeţul Gorj, 
număr de înmatriculare la Regis-
trul Comerţului J18/311/2012, 

C.U.I. 30267310, cont RO 59 
RZBR 0000 06001465 2248, 
deschis la Raiffaeisen Bank - 
Sucursala Tg-Jiu, organizează în 
data de 06/12/2016, ora 10:00, lici-
tatie publica cu oferta de pret in 
plic inchis pentru vanzarea unui 
de pachet integral de „bunuri 
valorificabile-deșeuri”după cum 
urmează: deșeuri de fier, deșeuri 
de fontă, deșeuri echipamente 
electrice și electronice, deșeuri de 
cupru, deșeuri de alamă, deșeuri 
de aluminiu, deșeuri de bronz, 
deșeuri de plumb, deșeuri de oţel 
inox, deșeuri de ţeavă, deșeuri 
butoaie de tablă, deșeuri de lemn, 
deșeuri de hârtie, deșeuri de sticlă, 
etc. Preţul minim de pornire și 
cantităţile pe fiecare tip de deșeu 
sunt prezentate în documentaţia 
de valorificare. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 9.330.251,48 lei / 
pachet integral. Tipul licitaţiei: 
deschisă, cu o etapă de calificare și 
cu o etapă de licitaţie, în runde 
succesive cu ofertă de preţ în plic 
închis. Documentaţia de valorifi-
care se poate procura,  in baza 
unei solicitari scrise, de la sediul 
organizatorului: str. A.I. Cuza, nr. 
5, Targu Jiu, Gorj, persoana de 
contact: Iustin Marian Stiuca, tel: 
0372.819765, fax: 0253.227281, 
adresa e-mail iustin.stiuca@ceol-
tenia.ro. Data limită de depunere 
a ofertelor  este 06.12.2016, ora 
09:00.

l Serviciul Public de Adminis-
trare si Exploatare a Pietei 
Centrale Agroalimentare a  Muni-
cipiului Campina anunta organi-
zarea urmatoarei licitatii publice 
deschise cu strigare pentru: -Inchi-

riere spatii comerciale din 
Complexul CORP C2 al Pietei 
Centrale, dupa cum urmeaza: 
Parter: - C2-P2- in suprafata de 
56,47 mp; - C2-P4- in suprafata de 
29,49 mp. etaj: C2-E1- in supra-
fata de 22,32 mp; C2-E2 - in 
suprafata de 21,15 mp; C2-E3 - in 
suprafata de 29,90 mp; C2-E4 - in 
suprafata de 49,67 mp; C2-E5 - in 
suprafata de 36,44 mp; C2-E6 - in 
suprafata de 23,13 mp; C2-E7 - in 
suprafata de 51,86 mp. Destinatie: 
comercializare produse textile, 
incaltaminte, produse alimentare, 
produse electrocasnice, prestari 
servicii, alte produse conform 
HGR nr. 348/2004; Pretul de 
pornire al licitatiei este de 2,6 lei/
mp/zi (fara TVA) aprobat prin 
HCL Campina nr. 64/26.05.2016; 
Licitatia va avea loc in data de 
21.12.2016, ora 10,00 la sediul 
S.P.A.E.P.C.A din Campina, Str. 
Republicii nr. 16A. Regulamentul 
de organizare al licitatiei va putea 
fi achizitionat de la sediul 
S.P.A.E.P.C.A Campina. Infor-
matii suplimentare la telefon: 
0344 /108513  s i  la  sed iu l 
S.P.A.E.P.C.A. Campina.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport marfă, 
pe numele Chiţu Răzvan- Ionel. 
Se declară nul.

l Pierdut ștampile Orange cu 
numerele 836 și 1098. Le declar 
nule.

l Societatea Anirolf S.R.L. CUI 
16589841, J17/1065/2004, prin 
lichidator Expert Am I.P.U.R.L. 

declară pierdute: Certificatul de 
înregistrare la ORC și Certificatele 
constatatoare.

l SC Asigurarea Românească 
Asirom Vig SA Sucursala Iași 
declară pierdut certificatul de înre-
gistrare seria B 1510454/30.05.2008. 
Acesta este nul.

l Pierdut Certificat detinator 
arma seria CN 005091/29.11.2005, 
eliberat de IPJ. Arad pentru Budi-
hala Andrea-Maria. Il declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr. 28292/12.04.2006, eliberat de 
ORC Arad pentru PF ”Kocsef 
Nicolae''. Il declar nul.

l Pierdut Carnet de Student - 
Universitatea Aurel  Vlaicu din 
Arad ,FIATPM, PCM, promotia 
2014-2018 pe numele Draia Cris-
tina Luciana.

l Pierdut carnet student emis de 
Facultatea Farmacie “Carol 
Davila” pe numele Matache 
Alina-Elena. Declar nul. 

l Actele originale au fost gasite: 
Actul original din str.Turda 122, 
Actul original din str.Staicovici 
45-49, Actul original din str.
Racota 2, pe numele Preda 
Ruxandra.

l Subscrisa Cristud Construc-
tions SRL, cu sediul în sat Topa de 
Criș, comuna Vadu Crișului, nr.13, 
judeţ Bihor, înmatriculată la ORC 
sub nr.J5/934/2011,  CUI: 
28455681, declară pierdut certifi-
catul de înregistrare seria B 

nr.2287439, emis în data de 
11.05.2011 și eliberat la data 
13.05.2011, precum și certificatele 
constatatoare emise în baza Legii 
359/2004. Le declar nule.

l Subscrisa Mathias Construc-
tions Services SRL, cu sediul în 
Sat Topa de Criș, Comuna Vadu 
Crișului, Nr.12, Judeţ Bihor, înma-
triculată la ORC sub nr.J5/919/201
1, CUI: 28453354, declară pierdut 
certificatul de înregistrare seria B 
nr.2255592, emis în data de 
10.05.2011 și eliberat la data 
11.05.2011, precum și certificatele 
constatatoare emise în baza Legii 
359/2004. Le declar nule.

l Subscrisa Faster Road SRL, cu 
sediul în Sat Tulca, Comuna 
Tulca, Nr.207, Judeţ Bihor, înma-
tr iculată la  ORC sub nr.
J5/920/2011, CUI:  28453362, 
declară pierdut certificatul de 
înregistrare seria B nr.2255593, 
emis în data de 10.05.2011 și 
eliberat la data 11.05.2011, 
precum și certificatele constata-
toare emise în baza Legii 359/2004. 
Le declar nule.

l Subscrisa Mathias Construct 
Generation SRL, cu sediul în Sat 
Valea Merilor, Oraș Potcoava, Str.
Şoimului, Nr.38, Judeţ Olt,  înma-
tr iculată la  ORC sub nr.
J28/327/2011,  CUI:  28466036, 
declară pierdut certificatul de 
înregistrare seria B nr.2364506, 
emis în data de 12.05.2011 și 
eliberat la data 13.05.2011, 
precum și certificatele constata-
toare emise în baza Legii 359/2004. 
Le declar nule.

publicitate


