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

l Colegiul Tehnologic „Viaceslav 
Harnaj”, cu sediul în Bucureşti, bd.
Ficusului, nr.20-26, sector 1, organi-
zează concurs pentru următoarele 
posturi: bibliotecar, administrator 
financiar, pedagog, muncitor calificat 
-2 posturi, îngrijitor. Relații la tel.: 
021.232.71.65, www.harnaj.ro sau la 
sediul unității.

l Institutul Naţional de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000 cu sediul în str. Atomiş-
tilor nr. 409, Oraş Măgurele, Jud. 
Ilfov, scoate la concurs: -1 post cerce-
tător ştiinţific gradul II domeniul 
Electronică, cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
program de 8 ore/zi. Locul desfăşu-
rării concursului: la sediul INOE 
2000 din str. Atomiştilor nr.409, 
Oraşul Măgurele,  Jud. Ilfov. 
Înscrierea la concurs se face în 
termen de 30 zile de la data publicării 
anunţului în ziar. Dosarul de concurs 
se depune la Secretariatul INOE 
2000 din str. Atomiştilor nr.409, 
Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov. Relaţii 
la telefon 021.457.45.22.

l Instituţia Prefectului – Judeţul 
Satu Mare organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale 
- consilier IA în cadrul Serviciului 
monitorizare servicii publice decon-
centrate, afaceri europene şi situații 
de urgență, Compartimentul dezvol-
tare economică şi afaceri europene. 
Condiţii de participare la concurs: - 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diploma de licenţă sau 
echivalentă, în condițiile legii; - 
vechime în muncă, minim 4 ani. 
Dosarele de înscriere se pot depune la 
registratura instituţiei până în data 
de 11.01.2017. Intervalul de desfăşu-
rare a concursului: Proba scrisă: 
18.01.2017, orele 10,00. Interviul: 
20.01.2017, orele 13,00. Relaţii supli-
mentare la telefon 0261 / 712753.

l Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”, 
cu sediul în localitatea Slobozia, str.
Lacului, nr.10, judeţul Ialomiţa, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar 
vacante de: Îngrijitor II, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba practică în data de 27.01.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 
31.01.2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii medii generale/liceale; -nu 
sunt condiţii de vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Liceului Tehnologic „Al.Ioan Cuza”, 
Slobozia. Relaţii suplimentare la 
sediul: Slobozia, str.Lacului, nr.10, 
persoană de contact: Vlădilă 
Eugenia, telefon/fax: 0243.232.823, 
e-mail: gs_cuza_slobozia@yahoo.com

l Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”, 
cu sediul în localitatea Slobozia, str.
Lacului, nr.10, judeţul Ialomiţa, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
Îngrijitor I, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba practică în 
data de 27.01.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 31.01.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Îngrijitor: 
-studii medii generale/liceale; -nu 
sunt condiţii de vechime. Candidaţii 

vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul: Liceul Tehnologic „Al.Ioan 
Cuza”, Slobozia. Relaţii suplimentare 
la sediul: Slobozia, str.Lacului, nr.10, 
persoană de contact: Vlădilă 
Eugenia, telefon/fax: 0243.232.823, 
e-mail: gs_cuza_slobozia@yahoo.
com.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale 
vacante, conform prevederilor HG 
286/2011 (actualizată): I.Şef centru -3 
posturi: -studii superioare socio-u-
mane sau alte studii superioare+curs 
postuniversitar de specializare în 
asistenţă socială; -minimum 1 an în 
specialitatea studiilor; II.Inspector de 
specialitate -3 posturi: -studii superi-
oare de lungă durată cu licenţă în 
studii economice; -fără condiţii de 
vechime; III.Inspector de specialitate 
-5 posturi: -studii superioare socio-u-
mane sau alte studii superioare+curs 
postuniversitar de specializare în 
asistenţă socială; -fără condiţii de 
vechime; IV.Inspector de specialitate 
-1 post: -studii superioare de lungă 
durată cu licenţă în domenii tehnice 
(experienţă în domeniul construcţi-
ilor); -fără condiţii de vechime; V.
Inspector de specialitate -1 post: 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, expe-
rienţă în domeniul IT; -fără condiţii 
de vechime; VI.Inspector de speciali-
tate -1 post: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă; -fără condiţii de vechime. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 23.01.2017, 
ora 9.00, şi interviul, în data de 
26.01.2017, ora 10.00, la sediul 
DGASPC  Galaţi. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, adică până 
la data de 12.01.2017, la sediul 
DGASPC Galaţi. Relaţii suplimen-
tare la sediul DGASPC Galaţi, din 
Str.Brăilei, nr.138B. Persoană de 
c o n t a c t :  M u n t e a n u  I o n i c a , 
tel.0236.311.086; 311.087.

l Institutul Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul 
în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calis-
trat Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual temporar vacante, durată 
determinată, conform HG 286/2011. 
Numele funcţiei: -2 (două) posturi- 
asistent medical debutant, speciali-
tatea generalist (PL) -Secţia Clinică I 
Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post- 
asistent medical, specialitatea gene-
ralist (PL)- Unitatea de Transfuzie 
Sanguină; -1 (un) post- asistent 
medical, specialitatea generalist (PL)- 
Secţia Clinică XII Terapie Intensivă 
Copii; -1 (un) post- asistent medical, 
specialitatea generalist (PL)- Secţia 
Clinică XI Boli Infecţioase Copii; -1 
(un) post- statistician medical (M) 
-Birou Evaluare şi Statistică Medi-
cală; -1 (un) post- statistician medical 
(M)- Serviciul Statistică Informatică 
şi Arhivă Medicală. Concursul se va 
desfăşura astfel: -testarea psihologică 
în data de 13 ianuarie 2017, ora 
10.00, la sediul institutului; -proba 
scrisă în data de 17 ianuarie 2017, 
ora 10.00; -proba practică în data de 
20 ianuarie 2017, ora 10.00; 
-termenul de depunere a dosarelor: 
05 ianuarie 2017. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii pentru 
funcţia de asistent medical, speciali-
tatea generalist (PL): -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare, conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997; -6 
luni vechime în funcţie. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii 

pentru funcţia de statistician 
medical: -diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de studii 
medii; -6 luni vechime în activitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Institutului Național 
de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”. Relaţii suplimentare la sediul: 
Institutul Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”, persoană 
de contact: ref.Stroe Mihaela, telefon: 
021.201.09.80, interior: 3055, e-mail: 
anca.stroe@mateibals.ro

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a urmă-
toarelor posturi contractuale vacante  
Direcția De Management al Resur-
selor Umane -Serviciul manage-
mentul carierei profesionale 1 post 
Expert I. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -vechime 
în specialitatea studiilor: minim 3 
ani; Direcţia Instrumente Inovatoare 
in Statistică -Serviciul de econome-
trie avansată  1 post consilier debu-
tant.  Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -vechime 
in specialitatea studiilor: 0 ani. 
Concursul se organizează la sediul 
Institutului Naţional de Statistică din 
Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5, 
Bucureşti, în data de 26.01.2017, ora 
10:00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României Partea a 
III-a, la sediul Institutului Naţional 
de Statistică din bd. Libertăţii nr.16, 
sector 5, Bucureşti. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6  din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs aprobate şi 
bibliografia stabilită se afişează la 
sediul Institutului Naţional de Statis-
tică şi pe site-ul Institutului Naţional 
de Statistică (www.insse.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Institutului Naţional de Statistică şi 
la numărul de telefon: (021) 
317.77.82.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale 
vacante, conform prevederilor HG 
286/2011 (actualizată): I.Asistent 
medical -2 posturi: -liceu sani-
tar+echivalare/studii postliceale de 
specialitate -asistenţă medicală; -fără 
condiţii de vechime; II.Referent 
instructor -9 posturi: -studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; -fără 
condiţii de vechime; III.Magaziner -1 
post: -studii generale/medii; -fără 
condiţii de vechime; IV.Infirmiere -5 
posturi: -studii generale/medii+curs 
de cruce roşie/program naţional de 
pregătire a infirmierelor; se pot 
înscrie şi persoane care urmează 
cursul; -fără condiţii de vechime; 
V.Muncitor calificat -2 posturi: -1 
post: -studii generale/medii+calificare 
de lăcătuş şi sudor (minim o califi-
care); -fără condiţii de vechime; -1 
post: studii generale/medii+calificare/
experienţă în amenajări interioare; 
-fără condiţii de vechime; VI.Şofer -2 
posturi: -studii generale/medii; 
-permis de conducere categoria: 
B,C,D, E; -atestat transport marfă şi 
persoane;  -cartelă  tahograf . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 25.01.2017, 
ora 9.00, şi interviul, în data de 
27.01.2017, ora 10.00, la sediul 
DGASPC Galaţi. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 

concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, adică până 
la data de 12.01.2017, la sediul 
DGASPC Galaţi. Relaţii suplimen-
tare la sediul DGASPC Galaţi, din 
Str.Brăilei, nr.138B. Persoană de 
c o n t a c t :  M u n t e a n u  I o n i c a , 
tel.0236.311.086; 311.087.

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

l Comuna Malaia, cu sediul în loca-
litatea Malaia, str.Podul Şipotului, 
nr.109, judeţul Vâlcea, organizează 
concurs de recrutare pe funcţia 
publică de execuție, temporar 
vacantă, de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent -compartiment 
registrul agricol. Concursul se orga-
nizează la sediul Primăriei Comunei 
Malaia, în data de 18.01.2017, ora 
10.00, proba scrisă, şi în data de 
20.01.2017, ora 10.00, proba interviu. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de maxim 8 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Malaia, sat 
Malaia, str.Podul Şipotului, nr.109, 
Comuna Malaia, judeţul Vâlcea. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute de art.49 din 
HG nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei Comunei 
Malaia. Condiţii specifice de ocupare 
a postului temporar vacant: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -un an 
vechime în specialitatea studiilor 
absolvite. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei 
Malaia şi la numărul de telefon: 
0250.866.899.

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice Timişoara, judeţul Timiş, orga-
nizează concurs, conform HG 
286/2011, la sediul unităţii, pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
vacante permanente de: medic speci-
alist -1 post, paznic -2 posturi. Desfă-
şurarea concursului: -20.01.2017, ora 
11.00, proba scrisă; -25.01.2017, ora 
10.00, proba interviu. 1.Cerinţele 
postului: Medic specialist: -studii de 
specialitate: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă, 
specializare medicină generală; -abili-
tăţi bune de comunicare, seriozitate, 
meticulozitate, adaptabilitate; 
-respectarea normelor de disciplină; 
-fără vechime. Paznic: -şcoală gene-
rală; -curs paznic; -abilităţi bune de 
comunicare, seriozitate, meticulozi-
tate, adaptabilitate; -respectarea 
normelor de disciplină; -fără 
vechime. 2.Documente solicitate 
pentru dosarul de înscriere: -cerere 
de înscriere la concurs adresată 
conducerii unităţii; -copia actului de 

identitate+acte de stare civilă; 
-copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor, specializărilor sau 
diferite cursuri efectuate; -copia 
carnetului de muncă; -cazier judiciar; 
-adeverinţă medicală; -curriculum 
vitae; -recomandare de la ultimul loc 
de muncă. Dosarele de înscriere se 
pot depune până la data de 
12.01.2017, ora 15.00, la Sediul 
Căminului pentru Persoane Vârst-
nice Timişoara -Compartimentul 
contabilitate -resurse umane. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii din str.Inocenţiu Klein, nr.29. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
tel.0256.208.715 sau la sediul unităţii. 

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice Timişoara, judeţul Timiş, orga-
nizează concurs, conform HG 
286/2011, la sediul unităţii, pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
vacante permanente de: infirmieră -2 
posturi, îngrijitoare -3 posturi. Desfă-
şurarea concursului: -27.01.2017, ora 
10.00, proba practică; -31.01.2017, 
ora 10.00, proba interviu. 1.Cerinţele 
postului: Infirmieră: -şcoală generală; 
-curs de Cruce Roşie sau curs de 
îngrijire bătrâni la domiciliu; -abili-
tăţi bune de comunicare, seriozitate, 
meticulozitate, adaptabilitate; 
-respectarea normelor de disciplină; 
-fără vechime. Îngrijitoare: -şcoală 
generală; -abilităţi bune de comuni-
care, seriozitate, meticulozitate, 
adaptabilitate; -respectarea normelor 
de disciplină; -fără vechime. 2.Docu-
mente solicitate pentru dosarul de 
înscriere: -cerere de înscriere la 
concurs adresată conducerii unităţii; 
-copia actului de identitate+acte de 
stare civilă; -copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor, specia-
lizărilor sau diferite cursuri efectuate; 
-copia carnetului de muncă; -cazier 
judiciar; -adeverinţă medicală; -curri-
culum vitae; -recomandare de la 
ultimul loc de muncă. Dosarele de 
înscriere se pot depune până la data 
de 12.01.2017, ora 15.00, la Sediul 
Căminului pentru Persoane Vârst-
nice Timişoara -Compartimentul 
contabilitate -resurse umane. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii din str.Inocenţiu Klein, nr.29. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
tel.0256.208.715 sau la sediul unităţii.

l Primăria municipiului Fălticeni 
organizează concurs pe data de 
19.01.2017, ora 10,00 proba scrisă şi 
în termen de 48 de ore de la afişarea 
rezultatelor la proba scrisă - interviul, 
la sediul Primăriei, pentru ocuparea, 
pe o periodă nedeterminată, a cinci 
funcţii contractuale vacante din 
subordinea primarului municipiului 
Fălticeni, astfel: O funcție de execuție 
de muncitor calificat IV din cadrul 
Muzeului ”Mihai Băcescu” Fălticeni; 
O funcție de execuție de muncitor 
necalificat I din cadrul Sectorului 
transport-reparații-întreținere; O 
funcție contractuală de execuție de 
muncitor necalificat I din cadrul 
Sectorului de salubritate; O funcție 
de execuție de paznic din cadrul 
Bazei de Agrement ”Nada Florilor” 
Fălticeni; O funcție contractuală de 
guard din cadrul Corpului de pază. 
Candidatii trebuie sa îndeplineasca 
conditiile prevazute de art. 3 din 
Regulamentul-Cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzator functiilor 
contractuale si a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificarile şi completarile ulteri-
oare, precum şi următoarele studii / 
calificări: Pentru funcția de muncitor 
calificat IV, candidații trebuie să aibă 
studii medii sau şcoală profesională 
şi/sau cel putin o calificare si o 
vechime de minim 6 luni in speciali-
tatea studiilor; Pentru funcțiile de 
muncitor necalificat I, paznic şi 
guard studii generale, fara vechime. 

Dosarul de înscriere se depune în 
termen de 10 de zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României.  Actele 
necesare pentru completarea dosa-
rului de înscriere, condiţiile de studii 
şi vechime, precum şi bibliografia 
concursului sunt afişate la sediul 
Primăriei Fălticeni. Relații la secre-
tarul comisiei de concurs,  telefon 
0230/542056 – serviciul resurse 
umane.

l Administraţia Domeniului Public 
şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucu-
reşti organizează la sediul din Intr. 
Av. Lt. Caranda Ghe., nr.9, sector 6 şi 
locaţiile acesteia, în temeiul H.G. nr. 
286/2011, completată de H.G. nr. 
1027/2014 şi H.G. nr. 427/10.06.2015, 
Concurs pentru următoarele posturi 
vacante, astfel:  -20.01.2017, ora 
10:30 -proba practică şi 27.01.2017, 
ora 10:30 -interviul, pentru ocuparea 
a 2 posturi contractuale de execuţie- 
şofer, studii generale/ medii, permis 
de conducere categoria BE, CE, DE, 
atestat profesional transport marfă şi 
persoane, vechime în domeniu min. 5 
ani- Secţia Utilaj Transport; data 
limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs este: 
12.01.2017, de  L -J, între orele 09:00 
-10:00 şi 14:00 -15:00, la Secretariatul 
comisiei de concurs -Serviciul 
Resurse Umane. Condiţiile generale 
şi condiţiile specifice de participare, 
condiţiile de desfăşurare a concur-
sului, conţinutul dosarului de 
concurs şi alte date sunt afişate la 
sediul instituţiei. Relaţii la Secretari-
a t u l  c o m i s i e i  d e  c o n c u r s : 
021/4101681, int. 115.

l Garda Forestiera Rm. Vâlcea orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a următoarelor funcţii publice de 
execuție vacante: 1 post de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
superior, la Compartimentul Juridic; 
1 post de consilier, clasa I, grad profe-
sional superior la Compartimentul 
Investiții şi Achiziţii şi 1 post de 
referent, clasa a III-a, grad profesi-
onal principal la Compartimentul 
Registratură/Arhivă, Patrimoniu şi 
Administrativ, toate din cadrul Servi-
ciului Financiar- Contabil, Juridic şi 
Administrativ al Gărzii Forestiere 
Rm. Vâlcea. Concursul se organi-
zează în data de 31.01.2017, ora 10.00 
- proba scrisă, la sediul  Gărzii Fores-
tiere Rm. Vâlcea din Mun. Rm. 
Vâlcea, str. Carol I, nr. 37, jud. Vâlcea 
sau, în situația în care se vor înscrie 
la concurs un număr mare de candi-
dați, într-o locație ce va fi anunțată 
prin afişare la sediul instituției şi pe 
site-ul acesteia, www.gardaforestie-
rarmvl.ro. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în perioada 
28.12.2016 – 16.01.2017, la sediul 
Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea. Condi-
ţiile de participare la concurs şi bibli-
ografia se afişează  la sediul  şi pe 
site-ul Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea, 
www.gardaforestierarmvl.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea şi la nr. 
de telefon: 0250/820219.” 

l Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ şi a 
Cimitirelor Brăila, cu sediul în 
Brăila, str.Mihai Eminescu, nr.27, 
organizează: 1)concurs de promovare 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale de conducere vacantă de şef 
birou- Birou Juridic, Resurse Umane, 
Administrativ, Arhivă, grad profesi-
onal II; 2)concurs prin recrutare în 
vederea ocupării pe perioadă nede-
terminată a următoarelor funcţii 
contractuale: -consilier juridic, un 
post vacant de execuţie- Birou 
Juridic, Resurse Umane, Adminis-
trativ, Arhivă, grad profesional IA, 
vechime în specialitate 9 ani; -tini-
chigiu, un post vacant execuţie- 
Birou Investiţii, Mecano-Energetic, 
Intervenţii şi Reparaţii Imobile din 
Fondul Locativ de Stat, Achiziţii 
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Publice, treapta profesională III, 
vechime 3 ani; -muncitor necalificat- 
4 posturi vacante de execuţie- Birou 
Administrare Cimitire, treapta profe-
sională I, fără vechime. Concursul se 
va organiza astfel: -pentru concursul 
de promovare pentru ocuparea func-
ţiei de conducere vacantă de şef 
birou: proba scrisă, 25.01.2017, ora 
10.00; -pentru concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei de execuţie 
de consilier juridic: proba scrisă, 
25.01.2017, ora 13.00; -pentru 
concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei de execuţie de tini-
chigiu: proba practică, 25.01.2017, 
ora 10.00; -pentru ocuparea postu-
rilor de muncitor necalificat: proba 
practică, 25.01.2017, ora 8.00; -inter-
viul: data şi ora susţinerii interviului 
vor fi afişate o dată cu afişarea rezul-
tatelor probei scrise şi probei practice. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun până la data de 12.01.2017, 
ora 16.00. Condiţiile de participare 
sunt următoarele: a)pentru postul de 
şef birou, grad profesional II (Birou 
Juridic, Resurse Umane, Adminis-
trativ, Arhivă): studii superioare, 
licenţiat în specialitatea ştiinţe juri-
dice, vechime în funcţii juridice 
minim 5 ani; b)pentru postul consilier 
juridic, grad profesional IA (Birou 
Juridic, Resurse Umane, Adminis-
trativ, Arhivă): studii superioare, 
licenţiat în specialitatea ştiinţe juri-
dice, vechime în specialitate 9 ani; c)
pentru postul de tinichigiu, treapta 
profesională III (Birou Investiţii, 
Mecano-Energetic, Intervenţii şi 
Reparaţii Imobile din Fondul Locativ 
de Stat, Achiziţii Publice): şcoală 
profesională sau echivalent în specia-
litate, vechime 3 ani; d)pentru postu-
rile de muncitori necalificaţi, treapta 
profesională I (Birou Administrare 
Cimitire): studii generale, fără 
vechime; -cunoştinţe operare PC 
nivel mediu şi abilităţi în comuni-
carea cu publicul pentru posturile 
menţionate mai sus la literele a, b; 
-condiţiile prevăzute la art.3 din 
anexa la HG nr.286/2011, Regula-
ment-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-

oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Relaţii suplimentare la 
sediul Serviciului de Utilitate Publică 
de Administrare a Fondului Locativ 
ş i  a  C i m i t i r e l o r  B r ă i l a , 
str.M.Eminescu, nr.27, Brăila, Birou 
Juridic, Resurse Umane, Adminis-
trativ, Arhivă, etajul II, persoană de 
contact: Dumitriu Maria, telefon: 
0372.037.101.

l Garda Forestiera Rm. Vâlcea orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a următoarelor funcţii publice de 
execuție vacante: 2 posturi de consi-
lier, clasa I, grad profesional superior, 
la Compartimentul amenajarea 
pădurilor din cadrul Serviciului 
implementare pentru activitatea de 
silvicultură, monitorizare a lucrărilor 
tehnico-economice în fondul forestier 
național şi 8 posturi de consilier, clasa 
I, grad profesional superior la 
Compartimentul controlul aplicării 
regimului silvic şi al trasabilității 
materialelor lemnoase, şi controlul 
activității de vânătoare din cadrul 
Direcției de Control al Regimului 
Silvic şi Activității Cinegetice. 
Concursul se organizează în data de 
31.01.2017, ora 10.00 - proba scrisă, 
la sediul  Gărzii Forestiere Rm. 
Vâlcea din Mun. Rm. Vâlcea, str. 
Carol I, nr. 37, jud. Vâlcea sau, în 
situația în care se vor înscrie la 
concurs un număr mare de candidați, 
într-o locație ce va fi anunțată prin 
afişare la sediul instituției şi pe site-ul 
acesteia, www.gardaforestierarmvl.
ro. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în perioada 28.12.2016 – 
16.01.2017, la sediul Gărzii Forestiere 
Rm. Vâlcea. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează  
la sediul  şi pe site-ul Gărzii Fores-
tiere Rm. Vâlcea, www.gardaforestie-
rarmvl.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Gărzii Forestiere Rm. 
Vâlcea  ş i  la  nr.  de  te lefon: 
0250/820219. 

l Primăria comunei Talpa, judeţul 
Teleorman în temeiul Legii nr. 
53/2003 -Codul Muncii, republicată, 
a Regulamentului -cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011 şi a 
Legii -cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, organi-
zează la sediul său din Comuna 
Talpa, judeţul Teleorman, str. 22 
Decembrie 1989, nr. 1 concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante: 1.1 Post Consi-
lier juridic debutant, 2.1 Post şofer, 
3.1 Post Asistent Medical comunitar. 
Conditţii Generale: Pot  participa la 
concurs  persoanele care îndeplinesc 
următoarele condiții: 1.are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spatiului 
Economic şi domiciliul în România; 
2.cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; 3.are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 4.are 
capacitate deplină de exerciţiu; 5.are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; 6.îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; 7.nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii specifice: 1.Studii de 
specialitate după cum urmează: 
-Consilier juridic debutant: studii 
superioare acreditate, absolvite cu 
diplomă de licență, -Şofer: permis de 
conducere categoria B (cel puţin), cu 
o vechime de cel puţin 5 ani, fără 
abateri grave pe linie de circulaţie, 
-Asistent Medical comunitar– studii 
specifice în domeniul medical absol-
vite cu diplomă, Superioare sau 
Postliceale. Concursul se va organiza 
de pe următorul calendar: Data 
limită pentru depunerea dosarelor: 
24.01.2017. Proba scrisă: 26  ianuarie 
2017, orele 10,00 pentru postul de 
Consilier juridic debutant, 26 ianu-
arie 2017, orele 12,00 pentru postul 
de Şofer, 26 ianuarie 2017, orele 14,30 
pentru postul de Asistent Medical 
comunitar, Proba interviu: 30 ianu-
arie 2017, orele 10,00 pentru postul 
de Consilier juridic debutant, 30  
ianuarie 2017, orele 12,00 pentru 
postul de Şofer, 30 ianuarie 2017, 
orele 14,30 pentru postul de Asistent 
Medical comunitar. Dosarele se 
depun la sediul Primăriei comunei 
Talpa, judeţul Teleorman– Secretar 
comisie– Dl. Sandu Ilie. Detalii 
privind bibliografia de concurs se pot 
obţine la sediul Primăriei comunei 
Talpa, judeţul Teleorman, tel. 
0247/898255.

l Spitalul Clinic Judeţean De 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.Tabaci, nr.1,  
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante următoare: Posturi 
vacante: Kinetoterapeut debutant- 1 
post în cadrul Secţiei clinice ATI, 
Asistent medical generalist debutant- 
6 posturi pentru Secţia Clinică 
neurochirurgie; Asistent medical 
generalist debutant- 2 posturi  pentru 
Blocul operator III-Chirurgie I; Asis-
tent medical generalist debutant- 3 
posturi pentru Serviciul de prevenire 
a infecţiilor asociate asistenţei medi-
cale (epidemiologie); Asistent 
medical generalist debutant- 3 
posturi pentru Secţia Clinică medi-
cină internă; Asistent medical gene-
ralist debutant- 2 posturi pentru 

Compartimentul de pneumologie; 
Asistent medical generalist debutant- 
1 post  pentru Compartimentul de 
endoscopie bronşică; Asistent 
medical generalist debutant- 2 
posturi  pentru Compartimentul de 
arşi; Asistent medical generalist 
debutant- 2 posturi pentru Secţia 
clinică ortopedie; Asistent medical 
generalist debutant- 2 posturi  pentru 
Blocul operator IV-Ortopedie; Asis-
tent medical generalist debutant- 1 
post pentru Secţia clinică radiote-
rapie; Asistent medical generalist 
debutant- 1 post pentru Secţia clinică 
nefrologie; Asistent medical debutant 
profil radiologie- 1 post pentru Labo-
rator radioterapie; Asistent medical 
debutant profil radiologie- 5 posturi 
pentru Laborator de radiologie şi 
imagistică medicală; Asistent 
medical generalist debutant- 10 
posturi pentru Secţia clinică ATI; 
Asistent medical generalist debutant- 
2 posturi  pentru Blocul operator 
VII-Chirurgie Pediatrică; Asistent 
medical generalist debutant- 6 
posturi pentru Ambulatoriul integrat, 
Asistent medical debutant profil 
laborator- 2 posturi pentru Labora-
torul de analize medicale, Registrator 
medical debutant- 5 posturi în cadrul 
Serviciului de evaluare şi statistică 
medicală. Concursul se va desfăşura 
astfel: 1.Proba scrisă: în data de 
23.01.2017, ora 9,00. 2.Proba interviu 
(practică): în data de 25.01.2017, ora 
14,00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Kinetoterapeut 
debutant: -diplomă de licenţă în 
specialitate, -nu necesită vechime în 
muncă; Asistent medical debutant 
(generalist, radiologie, laborator): 
-absolvent al liceului sanitar cu 
durata de 5 ani sau echivalare de 
studii sau absolvent de şcoală sani-
tară postliceală sau echivalentă sau 
absolvent de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997 sau absolvent al 
învăţământului superior de 3 ani în 
specialitate sau absolvent al învăţă-
mântului superior- licenţă în speciali-
tate, nu necesită vechime în muncă; 
Registrator medical debutant: studii 
medii, nu necesită vechime în muncă. 
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 unităţii din 
Strada Tabaci, nr.1, respectiv până la 
data 11.01.2017,  la ora 15,00. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova, 
persoană de contact: Ec. Ungurenuş 
A t e n a - C a r m e n ,   t e l e f o n : 
0251.502.237.

l Spitalul Clinic Judeţean De 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante următoare: Infirmieră debu-
tantă- 1 post pentru Secţia clinică 
diabet zaharat, nutriţie şi boli 
metabolice; Infirmieră debutantă- 2 
posturi pentru Secţia clinică reuma-
tologie; Infirmieră debutantă- 2 
posturi  pentru Compartimentul 
clinic de medicină internă- Secţia 
clinică gastroenterologie; Infirmieră 
debutantă- 2 posturi pentru Secţia 
clinică medicină internă; Infirmieră 
debutantă- 3 posturi pentru Compar-
timentul pneumologie; Infirmieră 
debutantă- 1 post pentru Comparti-
mentul oncopediatrie; Infirmieră 
debutantă- 2 posturi pentru Secţia 
clinică recuperare, medicină fizică şi 
balneologie; Infirmieră debutantă- 2 
posturi pentru Secţia clinică 
chirurgie II; Infirmieră debutantă- 2 
posturi pentru Secţia clinică 
chirurgie III; Infirmieră debutantă- 1 
post  pentru Secţia clinică chirurgie 
plastică, microchirurgie reconstruc-
tivă; Infirmieră debutantă- 2 posturi 
pentru Compartimentul pentru arşi; 
Infirmieră debutantă- 3 posturi 
pentru Secţia clinică chirurgie 

toracică; Infirmieră debutantă- 1 post 
pentru Secţia clinică oftalmologie; 
Infirmieră debutantă- 2 posturi 
pentru Secţia clinică ortopedie; Infir-
mieră debutantă- 4 posturi pentru 
Secţia clinică ORL copii; Infirmieră 
debutantă- 3 posturi pentru Secţia 
clinică urologie; Infirmieră debu-
tantă- 2 posturi pentru Secţia clinică 
chirurgie orală şi maxilo-facială; 
Infirmieră debutantă- 4 posturi 
pentru Secţia clinică cardiologie; 
Infirmieră debutantă- 5 posturi 
pentru Secţia clinică neurochirurgie; 
Infirmieră debutantă- 2 posturi 
pentru Bloc operator IV- ortopedie; 
Infirmieră debutantă- 2 posturi 
pentru Bloc operator VI-urologie; 
Infirmieră debutantă- 5 posturi 
pentru Compartimentul clinic neuro-
logie; Infirmieră debutantă- 8 posturi 
pentru Secţia clinică ATI; Infirmieră 
debutantă- 5 posturi pentru Compar-
timent ATI copii; Infirmieră debu-
t a n t ă -  4  p o s t u r i  p e n t r u 
Compartiment dializă peritoneală; 
Infirmieră debutantă- 5 posturi 
pentru Compartiment prematuri; 
Agent DDD (dezinfecţie, dezinsecţie 
şi deratizare) debutant- 2 posturi. 
Concursul se va desfăşura astfel: 1. 
Proba scrisă: în data de 30.01.2017, 
ora 9,00. 2. Proba interviu (practică): 
în data de 01.02.2017, ora  14,00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: şcoală generală, nu 
necesită vechime în muncă. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul unităţii din Strada Tabaci, nr.1, 
respectiv până la data 11.01.2017, la 
ora 15,00. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova,  persoană de 
contact: Ec. Ungurenuş Atena-
Carmen, telefon: 0251.502.237.

l Spitalul Clinic Judeţean De 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante următoare: Îngrijitoare- 2 
posturi pentru Secţia clinică medi-
cina muncii; Îngrijitoare- 1 post 
pentru Secţia clinică diabet zaharat, 
nutriţie şi boli metabolice; Îngriji-
toare- 2 posturi pentru Secţia clinică 
reumatologie; Îngrijitoare- 1 post 
pentru Secţia clinică gastroentero-
logie; Îngrijitoare- 1 post pentru 
Compartimentul de medicină 
internă; Îngrijitoare- 3 posturi pentru 
Secţia clinică medicină internă; Îngri-
jitoare- 1 post pentru Comparti-
m e n t u l  d e  p n e u m o l o g i e ; 
Îngrijitoare- 1 post pentru Secţia 
clinică nefrologie; Îngrijitoare- 2 
posturi pentru Compartiment dializă 
peritoneală; Îngrijitoare- 2 posturi 
pentru Compartiment prematuri; 
Îngrijitoare- 1 post pentru Comparti-
ment neurologie; Îngrijitoare- 1 post 
pentru Secţia clinică pediatrie I; 
Îngrijitoare- 2 posturi pentru 
Compartiment oncopediatrie; Îngriji-
toare- 1 post pentru Secţia clinică 
pediatrie I; Îngrijitoare- 1 post pentru 
Secţia clinică ATI; Îngrijitoare- 1 post 
pentru Compartiment ATI copii; 
Îngrijitoare- 1 post pentru Secţia 
clinică Chirurgie generală III; Îngriji-
toare- 2 posturi pentru Comparti-
m e n t  c h i r u r g i e  v a s c u l a r ă ; 
Îngrijitoare- 1 post pentru Secţia 
clinică chirurgie şi ortopedie pedia-
trică; Îngrijitoare- 1 post pentru 
Compartiment arşi; Îngrijitoare- 1 
post pentru Secţia clinică Ortopedie; 
Îngrijitoare- 1 post pentru Secţia 
clinică ORL pentru Compartiment 
ORL copii; Îngrijitoare- 1 post pentru 
Secţia clinică Urologie; Îngrijitoare- 1 
post pentru Secţia clinică Cardio-
logie; Îngrijitoare- 2 posturi pentru 
Compartiment USTACC; Îngriji-
toare- 1 post pentru Secţia clinică 
Chirurgie generală III; Îngrijitoare- 3 
posturi pentru Compartimentul 
administrativ- îngrijitoare spital; 

Îngrijitoare- 7 posturi pentru Ambu-
latoriul integrat. Concursul se va 
desfăşura astfel: 1. Proba scrisă: în 
data de 06.02.2017, ora 9,00. 2. Proba 
interviu (practică): în data de 
08.02.2017, ora 14,00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
şcoală generală, nu necesită vechime 
în muncă. 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 
unităţii din Strada Tabaci, nr.1, 
respectiv până la data 11.01.2017, la 
ora 15,00. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, persoană de 
contact: Ec. Ungurenuş Atena-
Carmen, telefon: 0251.502.237.

l Spitalul Clinic Judeţean De 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str. Tabaci,  nr. 1, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante următoare: Brancar-
dier- 4 posturi, Muncitor calificat 
IV- electrician- 2 posturi pentru 
Formaţia de întreţinere şi reparare a 
instalaţiilor şi utilajelor; Muncitor 
calificat IV- zugrav- 1 post pentru 
Formaţia de întreţinere şi reparare a 
instalaţiilor şi utilajelor; Muncitor 
calificat IV- liftier- 1 post pentru 
Formaţia de întreţinere şi reparare a 
instalaţiilor şi utilajelor; Muncitor 
calificat IV- lăcătuş mecanic (electro-
mecanic)- 1 post pentru Formaţia de 
întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi 
utilajelor; Muncitor calificat IV insta-
lator termist- 1 post pentru Formaţia 
de întreţinere şi reparare a instalaţi-
ilor şi utilajelor; Curier- 1 post; 
Pompier- 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: 1. Proba scrisă: în 
data de 13.02.2017, ora 9,00. 2. Proba 
interviu (practică): în data de 
15.02.2017, ora 14,00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Brancardier, curier, pompier: şcoală 
generală, nu necesită vechime în 
muncă; Muncitor calificat IV-electri-
cian, zugrav, liftier lăcătuş mecanic 
(electromecanic), instalator termist: 
diplomă (certificat) de calificare; 
categoria de calificare I, nu necesită 
vechime în muncă. 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 unităţii din Strada Tabaci, nr.1, 
respectiv până la data 11.01.2017, la 
ora 15,00. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova,  persoană de 
contact: Ec. Ungurenuş Atena-
Carmen,  telefon: 0251.502.237.

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului Nr.286/2011, 
Primăria comunei Dorneşti județul 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției vacante de Sofer 
ISU, în cadrul aparatului de speciali-
tate al Primarului comunei Dorneşti 
județul Suceava, în perioada 26-27 
ianuarie 2017, după cum urmează: 
-proba scrisă şi proba practică: data 
de 26 ianuarie 2017, orele 10.00 - 
15.00. -interviul: data de 27 ianuarie 
2017, ora 10.00. -dosarul de concurs 
se depune la secretarul comunei 
Dorneşti  -în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunțului, 
data limită: 10.01.2017, ora 15.00 . 
-selecția dosarelor de înscriere, se va 
desfăşura la data de 11.01.2017. 
Dosarul va conține în mod obliga-
toriu: -cerere de înscriere la concurs. 
-copia actului de identitate . -copiile 
diplomei de studii şi a permisului de 
conducere cat. B.C.D.  -copia carne-
tului de muncă şi/sau adeverința care 
să ateste vechimea în muncă şi după 
caz în specialitatea studiilor. -cazierul 
judiciar. -adeverința medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare-eliberată de maxim 6 luni 
anterior  concursului. -curriculum 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB 
326015/22.12.2016. În conformitate cu prevederile O.G. 
14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de 
11.01.2017, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în vederea 
vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea 
privată a statului: 1. Apartament cu două camere și dependințe în 
suprafață utilă de 44,59 mp, suprafață utilă balcon 4,15 mp, cota 
parte indiviză 4,7% din părți comune blocului și suprafață teren 
indiviz 18 mp în folosință, situat în orașul Sinaia, str. Spitalului, nr. 
3, bl. 17, etaj 3, ap. 16, județul Prahova, intabulat; preț pornire - 
100.000 lei. Pasul de licitație este de 1.000 lei. 2. Teren extravilan 
în suprafață de 600 mp, categoria de folosință pădure, situat în 
comuna Secăria, jud. Prahova, Tarla 22, Parcela 320/40 PD, 
intabulat; preț pornire - 1.200 lei. Pasul de licitație este de 100 lei. 
Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la 
licitație până pe data de 09.01.2017, orele 16.00, la registra-  
tura Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova, 
din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, dosar ce tre-  
buie să conțină următoarele documente: a) cererea de înscriere  
la licitație; b) dovada plății garanției de participare, repre- 
zentând 10% din prețul de pornire al licitației in contul 
RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, 
cod unic de înregistrare 2844936; c) împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant, in original; d) pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română și legalizat; f) pentru persoanele fizice române, copie 
după actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie 
după pașaport sau carte de identitate, după caz; h) dovada emisă 
de creditorii fiscali că nu are obligații fiscale restante la bugetul de 
stat și la bugetul local. Pentru relații suplimentare, vă rugăm să ne 
contactați la telefon 0244.407.710, interior 555 sau la sediul 
A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 
502 B, Compartiment Valorificare Bunuri



www.jurnalul.ro 17
vitae. Condiții de participare. 1.
Condiții generale: -are cetățenia 
română,cetățenia altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic 
European și domiciliul în Româ-
nia.-cunoaște limba română scris și 
vorbit. -are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale. -are capa-
citate deplină de exercițiu. -are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează,ates-
tată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate. -nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracțiuni contra umani-
tății,contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul (dovedit prin Cazier 
judiciar); 2. Condiții specifice: -studii 
liceale sau profesionale . -să fie 
posesor al Permisului  de conducere 
cat. B, C, D, - de minim 5 ani până la 
depunerea dosarului; -să ateste că a 
urmat cursuri de instruire ca 
pompier pe mașină de intervenție la 
incendiu. -să aibă  cunoștințe de 
operare PC- nivel mediu . -abilități și 
competențe specifice postului de 
conducătoor auto. Relații suplimen-
tare- la sediul institutiei sau la 
Tel-0230/568217.

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului Nr.286/2011, 
Primăria comunei Dornești județul 
Suceava,organizează concurs pentru 
ocuparea funcției vacante de REFE-
RENT (Laborant) în cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului 
comunei Dornești județul Suceava,  
în perioada 26-27 ianuarie 2017, 
după cum urmează: -proba scrisă și 
proba practică: data de 26 ianuarie 
2017, orele 10,00  - 15,00. -interviul: 
data de 27 ianuarie 2017, ora 10,00. 
-dosarul de concurs se depune la 
secretarul comunei Dornești  -în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunțului , data limită 
fiind  10.01.2017, ora 15,00 . - selecția 
dosarelor de înscriere se va desfășura 
la data de  11.01.2017. Dosarul va 
conține  în mod obligatoriu: -cerere 
de înscriere la concurs. -copia actului  
de identitate . -copia diplomei de 
studii și altor acte  care atestă efectu-
area unor specializări. -copia carne-
tului de muncă,conform cu originalul 
și/sau adeverința  care să ateste  
vechimea în muncă și după caz în 
specialitatea studiilor. -cazierul judi-
ciar. -adeverința medicală  care să 
ateste starea de sănătate  corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior  concursului , eliberată de 
medicul de familie al candidatului . 
-curriculum vitae.  -alte documente 
considerate relevante pentru  desfă-
șurarea concursului. Condiții de 
participare. 1.Condiții generale:-are 
cetățenia română,cetățenia altor state 
membre ale Uniunii Europene  sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România. -cunoaște  limba română 
scris și vorbit. -are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale. 
-are capacitate deplină de exercițiu. 
-are o stare de sănătate  corespunză-
toare postului pentru care candidea-
ză,atestată pe baza adeverinței 
medicale  eliberate de medicul de 
familie sau de  unitățile sanitare 
abilitate. -nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității,contra  
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul , 
care împiedică înfăptuirea  justiției( 
dovedit  prin Cazier judiciar); 2.
Condiții specifice:- liceul  sau scoală 
profesională  de specialitate  absol-
vite cu diplomă de bacalureat. - 
vechime  în muncă de  minim 1 
an.- abilități și competențe specifice 
postului.  Relații suplimentare- la  
s e d i u l  i n s t i t u t i e i  s a u  l a 
Tel-0230/568217;

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului Nr.286/2011, 

Primăria comunei Dornești județul 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției vacante de 
muncitor calificat (Instalator) în 
cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Dornești județul 
Suceava,  în perioada 26-27 ianuarie 
2017, după cum urmează: -proba 
scrisă și proba practică: data de 26 
ianuarie 2017, orele 10,00  - 15,00. 
-interviul: data de  27 ianuarie 2017, 
ora 10,00. -dosarul de concurs se 
depune la secretarul comunei 
Dornești  -în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afișării anunțului, 
data limită fiind  10.01.2017, ora 
15,00 . - selecția dosarelor de înscriere 
se va desfășura la data de 11.01.2017. 
Dosarul va conține  în mod obliga-
toriu: -cerere de înscriere la concurs. 
-copia actului  de identitate . -copia 
diplomei de studii și altor acte  care 
atestă efectuarea unor specializări. 
-copia carnetului de muncă ,conform 
cu originalul și/sau adeverința  care 
să ateste  vechimea în muncă și după 
caz în specialitatea studiilor. -cazierul 
judiciar. -adeverința medicală  care 
să ateste starea de sănătate  cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior  concursului , eliberată 
de medicul de familie al candidatului 
. -curriculum vitae. -alte documente 
considerate relevante pentru  desfă-
șurarea concursului. Condiții de 
participare. 1.Condiții generale:  
-are cetățenia română,cetățenia altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România. -cunoaște  limba română 
scris și vorbit. -are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale. 
-are capacitate deplină de exercițiu. 
-are o stare de sănătate  corespunză-
toare postului pentru care candidea-
ză,atestată pe baza adeverinței 
medicale  eliberate de medicul de 
familie sau de  unitățile sanitare 
abilitate. -nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra  
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea  justiției ( 
dovedit  prin Cazier judiciar); 2.
Condiții specifice: - studii liceale sau 
profesionalede specialitate - absolvite 
cu diplomă. - abilități și competențe 
specifice postului de instalator . 
Relații suplimentare- la  sediul insti-
tutiei sau la Tel-0230/568217.

l Institutul Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul 
în localitatea București, str.Dr.Calis-
trat Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, durată nedeter-
minată. Numele funcţiei: -5 (cinci) 
posturi- infirmieră (G)- Secţia Clinică 
I Boli Infecţioase Adulţi; -2 (două) 
posturi- îngrijitoare (G)- Secţia 
Clinică I Boli Infecţioase Adulţi; -4 
(patru) posturi- infirmieră (G) -Secţia 
Clinică II Boli Infecţioase Adulţi; -4 
(patru) posturi- infirmieră (G) -Secţia 
Clinică III Boli Infecţioase Adulţi; -5 
(cinci) posturi- infirmieră (G) -Secţia 
Clinică IV Boli Infecţioase Adulţi; -4 
(patru) posturi- îngrijitoare (G)- 
Secţia Clinică IV Boli Infecţioase 
Adulţi; -3 (trei) posturi- infirmieră 
(G)- Secţia Clinică V Boli Infecţioase 
Adulţi; -3 (trei) posturi- infirmieră 
(G)- Secţia Clinică VI Boli Infecţi-
oase Adulţi; -1 (un) post- îngrijitoare 
(G)- Secţia Clinică VI Boli Infecţi-
oase Adulţi; -11 (unsprezece) posturi- 
infirmieră (G) -Secţia Clinică VII 
Terapie Intensivă Adulţi; -3 (trei) 
posturi- îngrijitoare (G) -Secţia 
Clinică VII Terapie Intensivă Adulţi; 
-5 (cinci) posturi- infirmieră (G) 
-Secţia Clinică VIII Boli Infecţioase 
-HIV/SIDA Copii; -10 (zece) posturi- 
îngrijitoare (G) -Secţia Clinică VIII 
Boli Infecţioase -HIV/SIDA Copii; -9 
(nouă) posturi- asistent medical, 
specialitatea generalist (PL) -Secţia 
Clinică IX Boli Infecţioase Copii; -5 
(cinci) posturi- infirmieră (G) -Secţia 
Clinică IX Boli Infecţioase Copii; -4 

(patru) posturi- îngrijitoare (G)- 
Secţia Clinică IX Boli Infecţioase 
Copii; -8 (opt) posturi- asistent 
medical, specialitatea generalist (PL) 
-Secţia Clinică X Boli Infecţioase 
Copii; -5 (cinci) posturi- infirmieră 
(G) -Secţia Clinică X Boli Infecţioase 
Copii; -5 (cinci) posturi- îngrijitoare 
(G) -Secţia Clinică X Boli Infecţioase 
Copii; -8 (opt) posturi- asistent 
medical, specialitatea generalist (PL) 
-Secţia Clinică XI Boli Infecţioase 
Copii; -7 (șapte) posturi- infirmieră 
(G) -Secţia Clinică XI Boli Infecţi-
oase Copii; -3 (trei) posturi- îngriji-
toare (G)- Secţia Clinică XI Boli 
Infecţioase Copii; -5 (cinci) posturi- 
infirmieră (G) -Secţia Clinică XII 
Terapie Intensivă Copii; -5 (cinci) 
posturi- îngrijitoare (G) -Secţia 
Clinică XII Terapie Intensivă Copii; 
-7 (șapte) posturi- asistent medical 
generalist (PL) -Secţia Clinică XIII 
Boli Infecţioase HIV/SIDA Copii; -5 
(cinci) posturi- infirmieră (G)- Secţia 
Clinică XIII Boli Infecţioase HIV/
SIDA Copii; -2 (două) posturi- îngri-
jitoare (G)- Secţia Clinică XIII Boli 
Infecţioase HIV/SIDA Copii; -4 
(patru) posturi- îngrijitoare (G)- 
Compartiment Primiri Urgenţe de 
Specialitate; -5 (cinci) posturi- asis-
tent medical, specialitatea laborator 
(PL) -Laborator Analize Medicale 
Hematologie; -4 (patru) posturi- 
îngrijitoare (G)- Laborator Analize 
Medicale Hematologie; -2 (două) 
posturi- îngrijitoare (G)- Laborator 
Analize Medicale Biochimie; -1 (un) 
post- îngrijitoare (G)- Laborator 
Analize Medicale Microbiologie; -1 
(un) post- îngrijitoare (G)- Laborator 
Analize Medicale Citologie-Serologie; 
-1 (un) post- îngrijitoare (G)- Labo-
rator Analize Medicale Virusologie; 
-1 (un) post- îngrijitoare (G)- Labo-
rator Analize Medicale Imunologie; 
-2 (două) posturi- îngrijitoare (G)- 
Laborator Genetică Moleculară; -1 
(un) post- îngrijitoare (G)- Comparti-
ment Endoscopie Digestivă; -1 (un) 
post- îngrijitoare (G)- Compartiment 
Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneologie (Bază de tratament); -3 
(trei) posturi- statistician medical 
(M)- Compartiment Primiri Urgenţe 
de Specialitate; -2 (două) posturi- 
asistent medical, specialitatea labo-
rator (PL) -Unitate de Transfuzie 
Sanguină. Concursul se va desfășura 
astfel: -testarea psihologică în data de 
20 ianuarie 2017, ora 10.00, la sediul 
institutului; -proba scrisă în data de 
25 ianuarie 2017, ora 10.00; -proba 
practică în data de 30 ianuarie 2017, 
ora 10.00; -termenul de depunere a 
dosarelor: 12 ianuarie 2017. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcţia de asistent 
medical generalist (PL): -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare, conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor absol-
venților liceelor sanitare, promoțiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul studi-
ilor postliceale sanitare; -6 luni 
vechime ca asistent medical. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcţia de îngriji-
toare: -școală generală (G); -nu nece-
sită vechime în funcţie. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcţia de infirmieră: 
-școală generală (G); -curs de infir-
miere; -6 luni vechime în activitate. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii pentru funcţia de 
statistician medical: -diplomă de 
studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -6 luni 
vechime în activitate. 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 Institutului Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balș”. 

Relaţii suplimentare la sediul: Insti-
tutul Național de Boli Infecțioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”,  persoană de 
contact: ref.Stroe Mihaela, telefon: 
021.201.09.80, interior: 3055, e-mail: 
anca.stroe@mateibals.ro

l Penitenciarul Bistriţa, scoate la 
concurs pentru ocupare din sursă 
externă 1 (unu) post vacant de ofiţer 
(psiholog). Informaţii suplimentare 
cu privire la condiţiile generale și 
specifice de participare la concurs, 
tematică, bibliografie și probe de 
concurs, puteţi obţine la sediul 
unităţii din Bistriţa, strada Tărpiului, 
nr. 22, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
telefon 0263.238.175, de pe site-ul 
unităţii http://anp.gov.ro/web/peni-
tenciarul-bistrita și de pe site-ul 
Administraţiei Naţionale a Penitenci-
arelor (www.anp.gov.ro, secţiunea 
Carieră -Concursuri din sursăexternă 
-Concursuri în curs de derulare).

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în mun.
Piatra Neamţ, str.Mihai Eminescu, 
nr.26bis, organizează concurs pentru 
ocuparea a 1 post vacant, funcţie 
contractuală de execuţie: Asistent 
Registrator Principal gradul I- 1 
POST. Concursul se va desfășura 
după calendarul următor: -Pr. scrisă- 
în data de 23.01.2017, ora 10.00; -Pr. 
interviu- în data de 27.01.2017, ora 
10.00. Cerinţele Postului: Asistent 
Registrator Principal gradul I, st. 
superioare juridice; vechime în speci-
alitate- min. 3 ani și 6 luni. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
sediul instituţiei din mun.P.Neamţ, 
str.M.Eminescu, nr.26bis, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la afișarea 
anunţului pentru ocupare a unui post 
de execuţie contractual vacant, în 
timpul programului normal de lucru. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de 
la sediul OCPI Neamţ, la adresa 
sus-menţionată, tel.0233.23.48.70.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Ariceștii Rahti-
vani, judeţul Prahova. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici, în data 
de 30 ianuarie 2017, ora 10 .00 -proba 
scrisă.  Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.143 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată  ș i  completată  de  H.G. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs și bibliografia se afișează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici și pe site-ul www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici și la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante  de 
secretar al comunei Olari, judeţul 
Arad. Concursul se desfășoară la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici, în data de 30 ianuarie 
2017, ora 10.00 -proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea 
a-III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din H.G. nr. 
611/2008, modificată și completată de 
H.G.1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici 
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici și 
la nr. de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei  
publice de conducere vacante de șef 
birou -Biroul monitorizare și îndru-
mare metodologică în domeniul 
resurselor umane, din cadrul Ministe-
rului Mediului, Apelor și Pădurilor. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici în data de 1 februarie 2017, 
ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată și completată de H.G.1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici și la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de șef 
serviciu -Serviciul financiar, contabil, 
juridic și administrativ din cadrul 
Gărzii  Forestiere Timișoara. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici în data de 1 februarie 2017, 
ora 10.00 -proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Agenției Naționale a Funcțio-
narilor Publici. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.143 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată și completată de H.G.1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici și la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Perieţi, judeţul 
Ialomiţa. Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici, în data de 27 ianuarie 
2017, ora 10.00 -proba scrisă. Dosarul 
de înscriere la concurs se depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art.49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată și completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici 
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici și 
la nr. de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Schitu -Golești, 
judeţul Argeș. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 03 
februarie 2017, ora 10.00 proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 

concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată și completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs și bibliografia se afișează la 
sediul și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici și la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoșii Popo-
rului Român -o 
c a r t e  p e n t r u 
pomul de Crăciun 
al românilor de 
pretutindeni!

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

DIVERSE  
l Numitii Feticu Leonard, Gojman 
Ionut, Etnes Lucian Mihai, Ursu 
Dan, cu domiciliile necunoscute, sunt 
rugati sa il contacteze pe Miklos 
Andrei Marian (tel.0736.733.094), in 
vederea achitarii despagubirilor civile 
stabilite in favoarea acestora prin 
Sent.Civ. Nr.143/12.03.2002 pronun-
tata in Dosarul 573/2002 al Judecato-
riei Campina.

l SC Photograph Bsart SRL, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: construire 
cladire cu apartamente de vacanta in 
regim hotelier P+3e, imprejmuire si 
amenajare teren, propus a fi 
amplasat in judetul Constanta, oras 
Eforie-Nord, str. Proiectata Parcela 
L290/1/1-Lot 9. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, 
Constanta, judetul Constanta, zilnic 
intre orele 9-13 si la sediul titularului 
SC Photograph Bsart SRL cu sediul 
in Ilfov, Chiajna, sat Rosu str. Gura 
Leului nr. 57 ap. 2 in zilele de luni-vi-
neri intre orele 9-13. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Constanta str.  Unirii  nr.  23, 
Constanta intre orele 9-13.

l În temeiul art. 61 alin. (1) din 
Legea 85/2006 comunicăm deschi-
derea procedurii de faliment a debi-
torului SC Competent Serv SRL, 
CIF: 6098138, J25/932/1994, dosar 
nr. 2304/101/2013-Tribunalul Mehe-
dinţi. Termen pentru depunerea 
cererilor de creanţă nascute in cursul 
procedurii la 03.02.2017; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea,  afișarea și comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor la 
13.02.2017; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații la 
tabelul  supl imentar  este  de 
20.02.2017 și pentru afișarea tabe-
lului definitiv consolidat al creanţelor 
la 06.03.2017. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL

l Manolescu Maria Ana, având 
domiciliul în str.Moinești, nr.10, 
bl.203, sc.A, et.5, ap.32, sector 6, 
București titular al planului/progra-
mului „Introducere în intravilan în 
vederea construirii hală depozitare și 
birouri” din judet Ilfov, localitatea 
Popești-Leordeni, str.Unităţii, FN, 
T60/2, P768/3 anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul mentionat și 
declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul 

ANUNȚURI
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Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, 
sector 6, de luni până joi între orele 
9.00-11.00. Observaţii/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov, (tel.021/430.1523, 
021/430.14.02, 0746.248.440) în 
termen de 15 zile de la data publicării 
anunţului.

l Troi Florin-Cristian, având domi-
ciliul în str.Goleşti, nr.11A, oraş 
Popeşti-Leordeni, judeţ Ilfov, titular 
al planului/programului „Introdu-
cere în intravilan în vederea constru-
i r i i  une i  locuinţe  P+1E+M, 
garaj+anexa gospodarească P” din 
judeţ Ilfov, localitatea Popeşti-Leor-
deni, str.Astrelor, nr.115, T53/3, 
P33-34 anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţi-
nere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat şi 
declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, 
sector 6, de luni până joi între orele 
9.00-11.00. Observaţii/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov, (tel. 021/430.15.23, 
021/430.14.02, 0746.248.440) în 
termen de 15 zile de la data publicării 
anunţului.

l Lichidatorul judiciar al SC Sonic 
Art SRL, cu sediul în Vălenii de 
Munte, str. Berevoeşti, nr. 77-79B, 
clădirea C82, parter, cam. 11, jud. 
Prahova, înregistrată la ORC sub nr. 
J29/1457/2014, CUI RO 33770669, 
notifică debitoarea, creditorii şi ORC 
Prahova că în dos. nr. 7652/105/2016, 
aflat pe rolul Tribunalului Prahova 
s-a dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva 
SC SONIC ART SRL stabilindu-se: 
-termenul limită de depunere de 
către creditori a opoziţiilor la 10 zile 
de la primirea notificării şi termen de 
soluţionare a opoziţiilor la 5 zile după 
formularea acestora;-termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabe-

lului preliminar este 17.02.2017; 
 - termenul limită pentru soluţio-
narea eventualelor contestaţii şi 
pentru definitivarea tabelului crean-
ţelor este 14.03.2017. Rel. Lichidator 
judiciar Carduelis Consulting 
IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr.33, 
j u d .  P r a h o v a .  T e l . 
0722.634.777/0344.809.816.

l Judecătoria Turnu Măgurele 
Judeţul Teleorman. Dosar nr. 
1143/329/2016. Sentinţa civilă nr. 
743. Şedinţa publică de la 27 septem-
brie 2016. Instanţa hotărăşte: Admite 
în parte acţiunea civilă având ca 
obiect divorţ, stabilire domiciliu 
minor, exercitare autoritate părin-
tească, pensie de întreţinere, formu-
lată de reclamanta Shalha Mariana, 
domiciliată în municipiul Turnu 
Măgurele, Bld. Independenţei, bl. 
D15/I, sc. 2, et. 2, ap. 24, jud. 
Teleorman, în contradictoriu cu 
pârâtul Shalha Amer K M, domici-
liat în municipiul Turnu Măgurele, 
str. Cpt. Stănculescu, bl. C22, ap. 34, 
jud. Teleorman. Declară desfăcută, 
din vina exclusivă a pârâtului, căsă-
toria încheiată între părţi, înregis-
trată sub nr. 1476/05.08.1994 la 
Primăria Sectorului 6 Bucureşti. 
Dispune ca, după desfacerea căsăto-
riei, reclamanta să revină la numele 
anterior căsătoriei, şi anume: 
,,Pavăl”. Dispune ca autoritatea 
părintească cu privire la minora 
Shalha Diana, născută la data de 
25.08.2002, să fie exercitată în comun 
de ambii părinţi. Stabileşte locuinţa 
minorei Shalha Diana la domiciliul 
reclamantei. Obligă pârâtul la plata 
unei pensii de întreţinere în favoarea 
minorei, în cuantum de 231 lei lunar, 
începând cu data introducerii acţi-
unii, respectiv 27.05.2016, şi până la 
data majoratului minorei, precum şi 
majoră, dacă se află în continuarea 
studiilor, până la terminarea aces-
tora, dar fără a depăşi vârsta de 26 
de ani. Cu apel în 30 de zile de la 
comunicare care se va depune la 
Judecătoria Turnu Măgurele.  
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 
27.09.2016

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Muntenia Asset Mana-
gement SA, cu sediul în Piteşti, str. 
Tache Ionescu, bl. M3, sc.A, ap.3, 
cam. 4, biroul 1, jud. Argeş, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub nr.
J03/1017/2012 CUI:30461936, prin 
Administrator unic dl.Matei Marius, 
cetăţean român, domiciliat în Piteşti, 
Str.Stejarului, nr.3, Bl.A.25, Sc.C, 
Ap.2, judeţul Argeş, posesor al CI 
seria AŞ nr.856886 eliberat de 
SPCLEP Piteşti la data de 09.10.2012 
CNP1781118034992, în conformitate 
cu prevederile Legii 31/1990 cu modi-
ficările şi completările ulterioare şi  
ale  Actului Constitutiv, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionari lor  pentru data de 
30.01.2017 care îşi va desfăşura 
lucrările la biroul Societăţii Profesio-
nale Notariale „DIDEA LEX” din 
Piteşti, Str.I.C. Brătianu bl.30, sc.B, 
ap.3, judeţul Argeş, între orele 10:00-
12:00. Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor va avea 
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea 
vânzării către un potenţial cumpă-
rător a două active (teren+con-
strucţii), situate în Piteşti, judeţul 
Argeş. 2.Punerea în discuţie în 
vederea mandatării D-lui Matei 
Marius cetăţean român, domiciliat în 
Piteşti, Str. Stejarului, nr.3, Bl.A.25, 
Sc.C, Ap.2, judeţul Argeş, posesor al 
CI seria AŞ nr.856886 eliberat de 
SPCLEP Piteşti la data de 09.10.2012 
CNP1781118034992, să  reprezinte 
societatea şi să efectueze toate deme-
rsurile necesare în ceea ce priveşte 
vânzarea imobilelor. Acţionarii vor 
putea fi reprezentanţi la alegerea lor, 
prin alţi acţionari sau terţe persoane, 
în baza unei procure speciale care va 
fi depusă în original la biroul Socie-
tăţii Profesionale Notariale „DIDEA 
LEX” din Piteşti, Str.I.C.Brătianu 
bl.30, sc.B, ap. 3, judeţul Argeş, cel 
puţin 48 ore înainte de Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor, respectiv până la data de 
28.01.2017. În cazul neîndeplinirii 
condiţiilor de validitate la prima 
convocare, următoarea Adunare 

Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor, este convocată pentru data de 
06.02.2017, cu menţinerea ordinii de 
zi, a orelor şi a locului de desfăşurare 
a lucrărilor acesteia.

LICITAȚII  
l Pricewaterhousecoopers Business 
Recovery Services IPURL, în calitate 
de lichidator judiciar al debitoarei 
Banca Columna S.A. (bancă în fali-
ment), anunţă vânzarea în bloc prin 
licitaţie publică, deschisă, cu strigare, 
ascendentă, a 1. Drepturilor litigioase 
asupra Construcţiei- Spaţiu comer-
cial situat la parterul imobilului din 
Drobeta Turnu- Severin, Str. Aure-
lian nr.44, Judeţul Mehedinţi, în 
suprafaţă construită de 294,725 mp; 
2. Bunurilor mobile ataşate construc-
ţiei, respectiv: 1 aparat climatizare 
(nr. inv. 300001), 1 centrală telefonică 
(nr. inv. 300002), 1 sistem de securi-
tate (nr. inv. 800001), 1 scară 0043 (nr. 
inv. 700119); 3. Bunurilor mobile 
descrise în Anexa 1 la Regulamentul 
de vânzare. Preţul de pornire al Lici-
taţiei pentru drepturile litigioase 
asupra imobilului- spaţiu comercial 
situat în Drobeta Turnu-Severin, Str. 
Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi, 
precum şi a bunurilor mobile aflate în 
patrimoniul Debitoarei S.C. Banca 
Columna S.A. (bancă în faliment) 
este de 135.000 EUR, la care se 
adaugă TVA-ul, după caz. Licitaţia 
se organizează la data de 12.01.2017, 
la orele 14.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Lakeview 
Building, str. Barbu Văcărescu nr. 
301-311, etaj 8, sector 2. Regula-
mentul de vânzare poate fi achiziţi-
onat la preţul de 500 Ron, plus TVA. 
Pentru participarea la licitaţie, 
procurarea Regulamentului de 
vânzare este obligatorie, obţinându-se 
de la sediul lichidatorului judiciar, în 
zilele lucrătoare, între orele 09:00-
17:00, pe baza actului de identitate şi/
sau a unui document de reprezen-
tare, precum şi a dovezii de plată a 
preţului Regulamentului. În vederea 
participării la licitaţie se va constitui 
o Garanţie de participare în cuantum 

de 10% din preţul de pornire, 
respectiv de 13.500 EUR (echivalent 
în RON la cursul RON/EUR afişat 
de BNR la data constituirii garan-
ţiei), care se va depune împreună cu 
restul documentaţiei de participare, 
conform Regulamentului de vânzare, 
la sediul lichidatorului judiciar 
PricewaterhouseCoopers Business 
Recovery Services IPURL, până la 
data de 11.01.2017, orele 16.00. 
Pentru vizitarea bunurilor, achiziţio-
narea Regulamentului de vânzare şi 
a eventualelor informaţii suplimen-
tare vă rugăm să contactaţi lichida-
torul judiciar la tel. 021.225.30.00, 
fax: 021.225.36.50, persoane de 
contact: Octavia Aldea şi Cristian 
Răvăşilă, e-mail: cristian.ravasila@
ro.pwc.com, octavia.aldea@ro.pwc.
com.

l Debitorul SC Bemati Cons S.R.L. 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Şi Asociaţii 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil 
situat în Buşteni, str. Pescariei nr. 2E, 
judeţul Prahova, compus din teren 
având suprafaţa de 4112mp şi 
c o n s t r u c ţ i e  e d i f i c a t ă  p e 
acesta ”C1- Cladire Tehnico – admi-
nistrativa” cu o suprafaţă construită 
la sol de 69mp şi desfăşurată 138mp. 
Preţul de pornire al licitaţiei este 
de 84.750 Euro. Preţul caietului de 
sarcini pentru imobilul af lat în 
proprietatea SC Bemati Cons SRL 
este de 1500 lei exclusiv TVA. Preţul 
de pornire al licitaţiei pentru imobilul 
arătat reprezintă 50% din valoarea 
exprimată în Raportul de Evaluare 
exclusiv TVA. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r . 
RO33BREL0002000634070100 
deschis la Libra Internet Bank, 
Sucursala Ploieşti până cel târziu cu 
2 zile înainte de şedinţa de licitaţie 
ora 16.00, a garanţiei de 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei; -achiziţi-
onarea până la aceeaşi dată a Caie-
tului de Sarcini pentru proprietatea 
imobiliară, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietatea imobi-
liară, prima şedinţă de licitaţie a fost 
fixată în data de 12.01.2017 ora 
14:00, iar dacă aceasta nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedinţe de licitaţii vor fi în data de 
19.01.2017; 26.01.2017; 02.02.2017; 
09.02.2017; 16.02.2017 ora 14:00. 
Toate şedinţele de licitaţii se vor 

desfăşura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Ploieşti, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Jud. Prahova. 
Pentru relaţii sunaţi la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relaţii suplimen-
tare şi vizionare apelaţi tel. : 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunţul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul  Ungureanu Instalcom 
SRL  societate în faliment, prin lichi-
dator Judiciar Dinu, Urse şi Asociaţii 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil, 
teren situat în Mun. Ploieşti, Str. 
Drumul Serii, Nr. 22, Judeţ Prahova, 
având suprafaţa de 2.452,00mp şi 
clădire edificată pe acesta în regim 
parter şi etaj, având suprafaţa 
construită de 169,18mp din care 
suprafaţă utilă de 135,51mp, înscris 
în Cartea funciară nr. 6505 Mun. 
Ploiesti, sub nr. cadastral 6621. 
-Pretul de pornire al licitatiei este de 
103.745,40 Euro exclusiv TVA; 2.
Imobil, teren intravilan situat în 
Ploieşti, str. Drumul Serii, FN, 
tarlaua 12, parcela A166/13, Judeţ 
Prahova, având suprafaţa de 
2.452,74mp. înscris în Cartea 
funciară nr. 121422 ( nr. vechi 6322) 
Mun. Ploieşti, sub nr. cadastral 7935; 
-Preţul de pornire al licitaţiei este 
de 45.621,00 Euro exclusiv TVA. 3.
Imobil, teren intravilan situat în 
Ploieşti, str. Drumul Serii, FN, 
tarlaua 12, parcela A166/14, Judeţ 
Prahova, având suprafaţa de 
2.415,28mp. înscris în Cartea 
funciară nr. 121440 ( nr. vechi 6323) 
Mun. Ploieşti, sub nr. cadastral 7932; 
-Preţul de pornire al licitaţiei este 
de 41.180,70 Euro exclusiv TVA. 4.
Alte mijloace fixe şi obiecte de 
inventar, aparţinând SC Ungureanu 
Instalcom SRL a căror valoare de 
piaţă este de 62.481,90 Lei exclusiv 
TVA. Preţul caietului de sarcini 
pentru imobilele aflate în proprie-
tatea SC Ungureanu Instalcom SRL 
este de 1000 lei exclusiv TVA. -Preţul 
de pornire al licitaţiei pentru imobilul 
aflat la punctul nr. 1 din listă, repre-
zintă 60% din valoarea de piaţă 
exclusiv TVA prezentată în Raportul 
de evaluare. -Preţul de pornire al 
licitaţie pentru imobilul af lat la 
punctul nr. 2 din listă, reprezintă 60% 
din valoarea de piaţă exclusiv TVA 
prezentată în Raportul de evaluare.  
-Preţul de pornire al licitaţiei pentru 

ANUNȚURI

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. 
SOT173/2016.  133174 din 19.12.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 2017 luna ianuarie ziua 10. 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 
10, luna ianuarie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Târgoviște, str. Magrini, nr. 53, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Nuil Structuri Constructii SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. 

 Magrini, nr. 53, cod de identificare fiscală  29270690. 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/ 
neimpozabilă *): Excavator Hitachi 24 to, an fabricație 2003, 1 buc., 80.012 lei, 20%; Încărcător frontal New Holland, an 2013, tip LM 732, 
braț telescopic, ore funcționare 751, serie FNHLM732NCHK73014, greutate proprie 8500 kg, dim. 6322 x 2340 x 2471 mm, cilindree 4485 
cmc, putere 74 kw/ 2200 rot/min, tracțiune integrală, motorină, 1 buc., 104.197 lei, 20%; Placă compactoare Batmatic, an 2013, tip 
Batmatic, motor Honda GX 160 - 3,6 kw, dim. placă 420 x 560 mm, putere 13 KN, adâncimea de compactare 15 - 25 cm, combustibil 
benzină, 1 buc., 1.749 lei, 20%; Autoutilitară Volkwagen, nr. înmatriculare DB 09 ZVG, an fabricație 2003, culoare alb, nr. CIV F367638, 
serie șasiu WV1ZZZ70Z3H029355, serie motor 132948, 1 buc., 6.816 lei, 20%; Autoturism Logan, nr. înmatriculare DB 09 VPI, an 
fabricație 2008, culoare albastru, nr. CIV G473841, serie șasiu UU1KSDOW539680036, serie motor D042375, 1 buc., 5.742 lei, 20%; 
Autoturism Opel Astra CT 10 LJU, an 2005, berlină cu haion, nr. identificare WOLOTGF485GO33222, capacitate cilindrică 1680 cmc, sursa 
energie motorină, nr. omologare AFPE161111T47E4/2005, culoare gri, 1 buc., 6.672 lei, 20%; Buldoexcavator New Holland an fabr. 2011, 
ore fucționale 3697 ore, tip New Holland B110BLR, greutate proprie 8000 kg, dim. 5825 x2250 x 3785 mm, cilindree motor 4485 cmc, 
putere 71,3 kw/ 2200 rot/min, sursa energie motorină, 1 buc., 111.672 lei, 20%; Cilindru compactor Batmatic - Dynapac, an fabricație 
2012, tip CC1200, greutate 2700 kg, dim. 2395 x 1310 x 2640 mm, motor tip Kubota, cilindree 1648 cmc, putere maximă 26,1 kw/ 2800 
rot/min, tracțiune integrală, sursa energie motorină, 1 buc., 15.208 lei, 20%; Mașină de tăiat asfalt și beton Nevson, an fabricatie 2012, 
marca Wacker Neuson, putere motor 940w, adâncimea de tăiere 14,5 cm, motor Wacker WM 270 4 timpi, capacitatea cilindrică 265 cmc, 
diametrul exterior 400 mm, dimensiuni 1100/568/1078 mm, în funcțiune, 1 buc., 21.422 lei, 20%; Autoutilitară Mercedes Vito, nr. 
înmatriculare DB 21 SLC, an fabricație 2000, culoare gri, serie CIV K092530, serie șasiu VSA63819413309076, serie motor 50158554, 1 
buc., 7.680 lei, 20%; Autoutilitară Ford Tranzit, nr. înmatriculare DB 12 ULS, culoare alb, serie CIV G013480, an fabricație 2008, serie șasiu 
WFOFXXTTFF8L21073, serie motor 8L21073, 1 buc., 13.488 lei, 20%; Încărcător frontal Lacust 600, an fabricație 2012, tracțiune 
integrală, cupă frontală 250 cmc, 1 buc., 9.942 lei, 20%; Miniexcavator Takeuchi TB 015, an fabricație 2012, 1 buc., 156.552 lei, 20%; 
Motocositoare O-Mac P&G 87, an fabricație 2014, 1 buc., 1.203 lei, 20%; Strung SNB 400 x 750, an fabricație1992, 1 buc., 1.344 lei, 20%; 
Autoturism Ford Fiesta, nr. înmatriculare DB 09 VPJ, culoare roșu, an fabricație 2009, serie șasiu WFOJXXGAJJ9D14374, serie motor 
9D14374, capacitate cilindrică 1399 cmc, putere max. 50/4000, sursa energie motorină, 1 buc., 9.929 lei, 20%. 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 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 nostru sau la numărul de telefon 0245.616779, interior 508. Data afișării: 
27.12.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Com-
partimentul Valorificare Bunuri. Referat. Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua 
București, nr. 12, organizează în data de 10.01.2017, orele 14:00, 
la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu, 
licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: 1. 
Autoutilitară marca Iveco, tip 35C10 Dayli, euro 4, anul fabricației 
2009, cilindreea - 2287 cmc, serie șasiu ZCFC3576005748210, 
combustibil - motorină, nr. înmatriculare B 13 YZL, la prețul de 
25.991,00 lei, inclusiv TVA. 2. Cantitatea de 600 tone nisip 
cuarțos, la prețul de 30 lei/to., inclusiv TVA. Nisipul cuarțos se află 
în big-bax-uri de 1 to/fiecare, iar condiția de livrare este franco 
depozit Zona Liberă Giurgiu. Participanții la licitație vor prezenta 
până la data de 09.01.2017, orele 16:00, următoarele: - cerere 
de înscriere la licitație; - dovada plății garanției de participare la 
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; - 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru 
persoanele juridice de naționalitate română copie după 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română și legalizat; - pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - pentru 
persoanele fizice străine, copie de pe pașaport sau carte de 
identitate, după caz; - dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală 
eliberat de Administrația fiscală teritorială și certificat de atestare 
fiscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de 
licitație este de 50 lei pentru autoutilitară și 5 lei/to. pentru nisipul 
cuarțos. Garanția de participare la licitație se va depune în contul 
A.J.F.P. Giurgiu nr. RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la 
Trezoreria Municipiului Giurgiu, cod de identificare fiscală 
4286895. Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. 
Giurgiu - Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul 
sediului, telefon 0246.216705 - interior 138.
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imobilul aflat la punctul nr. 3 din 
listă, reprezintă 55% din valoarea de 
piaţă exclusiv TVA. -Preţul de 
pornire al licitaţiei pentru mijloacele 
fixe şi obiectele de inventar reprezintă 
65% din valoarea de piaţă exclusiv 
TVA prezentată în raportul de 
evaluare pentru fiecare bun în parte 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obţi-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de: -consemnarea în contul nr. 
RO79 BFER140000008181RO01 
deschis la Banca Comercială FERO-
VIARĂ -Sucursala Bucureşti până la 
orele 14.00 am din preziua stabilită 
şedinţei de licitaţie a garanţiei de 
10% din preţul de pornire a licitaţiei;  
-achiziţionarea până la aceeaşi dată a 
Caietelor de sarcini şi a Regulamen-
telor de licitaţie pentru proprietăţile 
imobiliare, pentru mijloacele fixe şi 
obiectele de inventar, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru propri-
etăţile imobiliare, mijloacele fixe şi 
obiectele de inventar prima şedinţă 
de licitaţie a fost fixată în data de  
09.01.2017, ora 12.00 iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedinţe de licitaţii vor fi 
în data de 23.01.2017; 06.02.2017; 
20.02.2017; 06.03.2017 ora 12.00.  
Toate şedinţele de licitaţii se vor 
desfăşura la sediul ales de lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44 A, Judeţ 
Prahova. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relaţii 
suplimentare şi vizionare apelaţi tel.: 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunţul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: 
Comuna Băbeni, prin Primar, cu 
sediul în localitatea Băbeni, nr.268, 
t e l e f o n :  0 2 6 0 . 6 3 4 . 3 9 9 ,  f a x : 
0260.634.399, cod fiscal: 4495140, 
persoană de contact: Vancea Dorel, 
e-mail: comunababeni@yahoo.com. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Teren aparţinând 
domeniului public al comunei 
Băbeni, în suprafaţă de 20.000mp, 
înscris în CF nr.50614, nr.cad.50614, 
situat în extravilanul localităţii Clit. 
3.Informaţii privind documentaţia de 

atribuire: 3.1.Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar şi 
documentaţiei de atribuire: Docu-
mentaţia va putea fi achiziţionată 
începând cu data publicării anun-
ţului până în data de 12.01.2017, 
zilnic, între orele 9.00-16.00, de la 
sediul Primăriei Băbeni, în baza unei 
cereri. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Sediul Primăriei 
Comunei Băbeni, Registratură. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006. Documentaţia de atri-
buire va fi pusă la dispoziţia celor 
interesaţi contra sumei de 10Lei, 
contravaloarea acesteia se va plăti în 
numerar la casieria concedentului. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor este de 
12.01.2017, ora 14.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: Termenul-li-
mită de depunere a ofertelor este 
data de 16.01.2017, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele în plic închis se 
depun la Primăria Comunei Băbeni, 
Registratură. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta trebuie depusă în 2 
exemplare, din care 1 original şi o 
copie. Ofertele se depun în două 
plicuri închise şi sigilate, apoi se 
introduc într-un plic exterior, care se 
înregistrează în ordinea primirii lor. 
5.Data şi locul în care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfăşura în data de 
17.01.2017, ora 10.00, la sediul 
primăriei. Plicurile sigilate se predau 
comisiei de evaluare la termenul fixat 
pentru deschiderea lor. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de concesiune, 
precum şi a celor privind acordarea 
de despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modifi-
cările ulterioare. Plângerea prealabilă 
se adresează autorităţii publice în 

termen de 30 de zile de la data comu-
nicării actului contestat. Acţiunea în 
justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a Tribuna-
lului Sălaj, strada Tudor Vladimi-
rescu, nr.12, Zălau, judeţul Sălaj, 
tel.0260.611.085, e-mail: trsj@just.ro. 
Termenul pentru introducerea acţi-
unii este de 6 luni de la: a)data 
primirii răspunsului la plângerea 
prealabilă sau, după caz, data comu-
nicării refuzului, considerat nejusti-
ficat de soluţionare a cererii; b)data 
expirării termenului legal de soluţio-
nare a cererii, dar nu mai târziu de 
un an de la data emiterii actului; c)
data încheierii procesului-verbal de 
finalizare a procedurii concilierii, în 
cazul contractelor administrative. 
Pentru motive temeinice în cazul 
actului administrativ unilateral, 
cererea poate fi introdusă şi peste 
termenul de 6 luni, dar nu mai târziu 
de un an de la data emiterii actului. 
Împotriva hotărârii tribunalului se 
poate declara recurs la secţia de 
contencios administrativ a curţii de 
apel, conform prevederilor legale. 7.
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.12.2016. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către RA Monitorul Oficial SA, în 
vederea publicării, este 22.12.2016.           

l Administratorul  judiciar al debi-
toarei,  S.C. Classic Dome SRL (fostă 
S.C. Boreala Construct SRL), cu 
sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucu-
reşti-Ploieşti, nr.180, sector 1,  
J40/27487/1993, CIF 5039796, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare, imobil cladire 
+teren aferent,  situat în Şoseaua 
Bucureşti -Ploieşti, nr.180 , sector 1, 
Bucureşti ,   având suprafaţa 
construită desfăşurată de 1531,32mp 
şi terenul aferent în suprafaţă de 
2018,69mp, la preul de  pornire a 
licitaţiei de 1.250.000 EUR excl.TVA. 
Licitaţia va avea loc în ziua de  
05.01.2017, ora 14:00, la sediul ales al 
administratorului judiciar din str .
Doamnei 17-19, etaj 4, cam 406, 
sector 3, Bucuresti. Caietul de sarcini 
poate fi achizitionat de la punctul de 
lucru al S.C. Classic Dome SRL  din 
str. Samuil Vulcan, nr. 12D, sector 5, 
Bucuresti, pentru suma de 3000 lei 
excl. TVA. În cazul în care bunul nu 
se va adjudeca la acest termen, se vor 
organiza incă 7  runde de licitaţii, în 
aceleaşi condiţii în zile de 12.01.2017, 
19.01.2017,  26.01.2017, 01.02.2017,  
08.02.2017, 15.02.2017, 22.02.2017. 

Telefon Contact. 0761.334.994; 
0722.244.800.

l Lichidatorul judiciar al debitoarei  
S.C. Cerra Vila Decorations SRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare, teren 
intravilan  în suprafaţă de 1250mp, 
tarlaua 180, parcela 644, situat în 
comuna Snagov, sat Ciof liceni, 
tarlaua 180, parcela 644, jud. Ilfov, la 
preţul de 8.249  EUR excl TVA, 
redus cu 40 % faţă de valoarea de 
evaluare.  Licitaţia va avea loc în 
data de  12.01.2017, orele 14,30, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din str. Doamnei 17-19, camera 
404-406, sector 3, Bucureşti, de unde 
se poate achiziţiona şi caietul de 
sarcini. În cazul în care la acest 
termen bunul  nu se adjudecă, licita-
ţiile vor fi reluate, în aceleaşi condiţii, 
în zilele de 19.01.2017, 26.01.2017, 
01.02.2017. Telefon de contact: 
0213.137.515; 0761.334.994.

l Continvest Insolventa SPRL orga-
nizeaza licitatie publica cu strigare in 
vederea vanzarii in conformitate cu 
prevederile Legii 85/2006, a urmatoa-
relor active apartinand CET SA: 
Sediu administrativ central – cladire 
birouri, situat in Braila, bdul. Al. I. 
Cuza, nr. 3 et VI, la pretul de 880.600 
lei. Se pot vinde si birouri separate cu 
cota indiviza din caile de acces si din 
spatiile comune. Prêt/birou incepand 
de la 43.915 lei; Activul Cazan de 
Apa Fierbinte, situat in Brăila, calea 
Călăraşilor nr. 321B, la pretul de 
777.441 lei; Mijloace de transport : 
Autoutilitara 10215 FA 31 la pretul 
de 7.210 lei; Autoutilitara Dacia 1307 
la pretul de 1.540 lei; Mijloace fixe si 
obiecte inventor compus din: Aparate 
de masura, electrice si electronice, la 
pretul de 5.900 lei; Birotica si calcula-
toare la pretul de 8.267 lei ; Mobilier 
la pretul de 11.244 lei; Diverse bunuri 
la pretul de 460 lei; Stoc de magazie, 
la pretul de 155.209 lei; Listele 
complete pot fi studiate la sediul 
lichidatorului. Preturile nu contin 
TVA. Licitatiile se organizeaza in 
datele de 12.01.2017, 19.01.2017 si 
26.01.2017. Alte informatii: Licitatiile 
se organizeaza la biroul lichidatorului 
din Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et 
VI. Caietele de sarcini  se pot ridica 
de la lichidatorului, contra sumelor 
cuprinse intre 50 lei si 2.500 lei. 
Garantia de participare la licitatie de 
10% din valoarea de pornire trebuie 
achitata cu cel putin 2 zile anterior 
datei licitatiei. Tel. 0241/542942; 
0720/300.464.

l Primăria Municipiului Piatra 
Neamţ Anunţă Organizarea licitaţiei 
publice deschise în vederea vânzării: 
Bunului imobil – teren intravilan, 
proprietatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 679 
mp., situat în str. Dărmăneşti nr.47. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 
133.726 lei conform HCL nr. 321 din 
24.11.2016; Bunului imobil – teren 
intravilan, proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ, în supra-
faţă de 747 mp,  situat în str. Ozana 
nr. 27. Preţul de pornire la licitaţie 
este de  634.168 lei conform HCL nr. 
321 din 24.11.2016; Bunului imobil – 
teren intravilan, proprietatea privată 
a municipiului Piatra Neamţ, în 
suprafaţă de 87 mp., situat în str. 
Gheorghe Doja  nr.1. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 4.328 lei 
conform HCL nr. 321 din 24.11.2016; 
Bunului imobil –  teren intravilan, 
proprietatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 52 mp 
şi 150 mp, situat în str. Dragoş Vodă 
nr.33. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 13.534 lei conform HCL nr. 
321 din 24.11.2016; Bunului imobil – 
teren intravilan, proprietatea privată 
a municipiului Piatra Neamţ, în 
suprafaţă de 85 mp, situat în str. 9 
Mai fn.  Preţul de pornire la licitaţie 
este de 23.502 lei conform HCL nr. 
240 din 29.09.2016. Licitatia va avea 
loc pe data de 20.01.2017, ora 14,00, 

la sala de şedință a Primăriei munici-
piului Piatra Neamț, cu sediul in str. 
Ştefan cel Mare nr. 6-8. Înscrierile si 
depunerea ofertelor se fac până la 
data de 19.01. 2017 ora 16,30 inclusiv, 
la Primăria municipiului Piatra 
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, 
Biroul Relaţii cu Publicul, Ghişeul 
Serviciului Patrimoniu, Autorizări şi 
Transport- zilnic între orele 8,00 – 
16,30, unde se poate achiziţiona şi 
documentaţia licitaţiei. Relaţii supli-
mentare la telefon 218991, interior 
122, zilnic între orele 8,00 – 16,30.

l Anunţ licitaţie concesiune: Consi-
liul Local al Comunei Domneşti, 
Județul Argeş, cod fiscal 4971960 
concesionează imobil clădire în 
suprafaţă de 887 mp şi terenul 
aferent în suprafaţă de 3449 mp 
situat în str. Constantin Brânco-
veanu, nr. 2, Comuna Domneşti, 
județul Argeş. Spațiul se concesio-
nează în vederea realizării unei hale 
de producţie şi/sau testare în dome-
niul auto. Documentaţia de atribuire 
poate fi preluată direct de la Regis-
tratura Primăriei Comunei Domneşti 
str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1, 
Domneşti, judeţul Argeş, telefon 
0248269942, fax 0248269952, cod 
poştal: 117370, email primariadom-
nesti@yahoo.com, persoana de 
contact Hiru Alexandra Neluţa, 
începând cu data publicării anun-
țului până la data de 11.01.2017, 
zilnic de luni până vineri între orele 
9,00-14,00. Pentru documentaţia de 
atribuire cei interesaţi vor plăti suma 
de 10 lei în numerar la casieria conce-
dentului. Clarificări privind licitaţia 
pot fi solicitate până la data 
de  06.01.2017, ora 14,00. Ofertele se 
depun la sediul concedentului, în 
două exemplare, original şi copie,  în 
două plicuri închise şi sigilate, unul 
exterior şi al doilea interior, care se 
înregistrează în ordinea primirii lor la 
Registratura Primăriei Comunei 
Domneşti precizându-se data şi ora. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
13.01.2017, ora 16,00. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 16.01.2017, ora 
11,00, în sala de sedinţe a Consiliului 
Local Domneşti, str. C-tin Brânco-
venu, nr.1, com. Domneşti, județul 
Argeş. Soluţionarea litigiilor apărute: 
Tribunalul Argeş, bv. I.C. Brătianu, 
nr. 7, Piteşti, județul Argeş, telefon. 
0248610303, fax. 0248223290, email: 
tr-arges@just.ro, în termen de 15 zile 
de la comunicarea rezultatului licita-
ției. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.12.2016.

l Primaria orasului Petrila organi-
zeaza licitatie publica in data de 
16.01.2017, ORA 10.00. 1.Informaţii 
generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Consiliul Local al Orasului 
Petrila -Serviciul Achizitii, Investitii, 
Proiecte cu Finantare Internationala, 
Managementul Calitatii -cu sediul in 
orasul Petrila, str. Republicii nr.196, 
judetul  Hunedoara,  te l . /fax. 
0254/550.760, cod fiscal 4375097, 
e-mail: primaria.petrila2008@yahoo.
com, Persoana de contact -Ing.Jr. 
Lang Mihaela. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Obiectul 
licitatiei publice il constituie concesio-
narea terenului in suprafata de 1000 
mp, situat in str. Minei, zona 1 Est, 
identificat in CF 63440 Petrila, in 
vederea amenajarii unui spatiu de 
productie.  3.Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Documentatia de 
atribuire se va obtine contra-cost, de 
la Serviciul Achizitii, Investitii, 
Proiecte cu Finantare Internationala, 
Managementul Calitatii, camera 7. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Documentatia de atribuire se va 
obtine contra-cost, de la sediul Prima-
riei orasului Petrila, str. Republicii, 
nr.196, Serviciul Achizitii, Investitii, 
Proiecte cu Finantare Internationala, 
Managementul Calitatii, camera 7. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2006: Valoarea documentatiei 
30 lei, se va achita la caseria unitatii. 
3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 10.01.2017, ora 15.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
16.01.2017, ora 09.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primaria 
Petrila cu sediul in orasul Petrila, str. 
Republicii nr.196, judetul Hunedoara, 
Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte 
cu Finantare Internationala, Manage-
mentul Calitatii, camera 7. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 15.11.2016 ora 10.00  Primaria 
Petrila str. Republicii nr.196, jud. 
Hunedoara, Serviciul Achizitii, Inves-
titii, Proiecte cu Finantare Internatio-
nala, Managementul Calitatii, camera 
7. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Deva, 
B-dul 1 Decembrie  nr.35, judetul 
Hunedoara, cod postal 330005, 
t e l e f o n  0 2 5 4 / 2 3 4 . 7 5 5  s a u 
0254/211.574, fax 0254/216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instantei sunt menti-
onate in documentatia de atribuire. 7. 
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 27.12.2016        

CITAȚII  
l Adrian Vicol – reclamant, cu domi-
ciliul în Piteşti, strada Eugen Ionescu 
nr. 3, Bl. A13, sc. A, ap. 2, judeţul 
Argeş, citez pe pârâta ANDREI 
NICULINA, cu domiciliul în judeţul 
Olt, localitatea Slatina, strada Ecate-
rina Teodoroiu nr. 9, bloc 9, sc.F, ap. 9, 
la Judecătoria Slatina, sala 2, 
completul CC4, în data de 27.01.2017, 
ora 9.00,  pentru interogatoriu, în 
Dosarul 2394/311/2016, cu obiect: 
modificare măsuri privind copilul.
 
l S.C. Săvulescu Broker De Asigu-
rare S.R.L., cu sediul în Giurgiu, str. 
Negru-Vodă, bl. 24/511, sc. F, et. 1, 
ap. 65, CUI 31517970, înregistrat la 
ORC cu nr. J52/238/2013, prin admi-
nistrator Săvulescu Aurel  Marian, 
este citat la Judecătoria Giurgiu în 
data de 18.01.2017, ora 9, completul 
8 civil, în calitate de debitoare în 
dosarul 4310/236/2016 – ordonanță 
de plată, în proces cu S.C. Generali 
România A. R. S.A.

l SC Prinz Security SRL, cu ultimul 
sediu în Bucureşti, este chemat în 
data de 11.01.2017, ora 8.30, la Tribu-
nalul Dolj, în calitate de pârât, în 
proces cu Ungureanu Elena, în cauza 
ce formează obiectul dosarului 
5910/63/2015, în calitate de pârât, 
Complet CM3.

PIERDERI  
l Direcția Sivică Tulcea– Ocolul Silvic 
Tulcea anunță pierderea următoarelor 
documente cu regim special: avize 
primare de însoțire a masei lemnoase 
Seria AP nr. 0395401– 0395450 din 
care nr. 0395401– 0395433 erau 
completate. Se declară nule.

l Declar pierdut (nul) certificat profe-
sional taxi seria CPTx nr. 0103311 
eliberat de A.R.R. la 01.06.2013 pe 
numele Ciuraru Regan Cristian.

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. 23/Poiana. Nr. 37971 din 21.12.2016. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Ianuarie, Ziua 12. În 
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut 
că, în ziua de 12, luna Ianuarie, orele 10.00, anul 2017, în localitatea Titu, strada Gării nr. 79, se vor 
vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Intreprindere 
Individuală Ionita Georgeta, cu domiciliul fiscal în localitatea Poiana, județ Dâmbovița, cod de 
identificare fiscală: 21028870: a) clădire în suprafață de 66 mp, anul construcției 1991, construită din 
zidărie de cărămidă, cu tavane din lemn și stuf, situată în localitatea Poiana, județ Dâmbovița, preț de 
pornire al licitației 8.974 lei (exclusiv TVA); b) teren intravilan, categoria de folosință curți - 
construcții, în suprafață de 1.581 mp, situat în localitatea Poiana, județ Dâmbovița, preț de pornire al 
licitației 18.250 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 Asigurator pentru bunuri imobile 
nr. 16019/22.04.2014. Ipotecă rang I. 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: 27.12.2016.

ANUNȚURI




