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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Grădiniţa Altina din Piteşti
angajează pe perioadă nedeterminată profesori învăţământ
preşcolar. Relaţii la telefon:
0744959627.
l Fabrica încălţăminte, banda
nouă angajează cusătoare, pregătitoare, croitor şi maistru, zona
metrou Crângaşi. Telefon:
0728847845.
l Firmă distribuţie produse
alimentare, zona Metro Voluntari,
angajează operator calculator.
P rogr a m L- V, 0 8 - 1 7 . C V la
mail:angajari@senic.ro.
l Grădiniţa "Maicii Domnului"
Ştefăneşti angajează pe perioadă
nedeterminată profesori învăţământ preşcolar. Relaţii la telefon:
0753.95.49.60.
l FRUTERIA caută o persoană
care să ne ajute la ambalarea,
sortarea şi manevrarea lăzilor cu
fructe. Depozitul este în zona
Militari. Rugăm seriozitate!
Program part-time de duminică
până joi. Contact: 0721.739.262.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, cu sediul în
municipiul Drobeta Turnu
Severin, Bd.Carol, nr.75, revine la
anunţul publicat în data de
25.07.2016 privind organizarea
concursului în vederea încadrãrii
prin recrutare din sursã externã ,
a unui post vacant de personal
contractual analist (programator) ajutor II la Serviciul
Comunicaţii şi Informaticã, în
sensul cã se prelungeşte data de
completare a dosarului de
concurs cu fişa de aptitudine în
muncã pânã la 13.09.2016, ora
16,00, întrucât pânã la data de
24.08.2016, termenul limitã de
completare a dosarelor de
concurs, nu au fost primite aceste
fişe de la Direcţia Medicalã a
Ministerului Afacerilor Interne.
Având în vedere cã situaţia nu
este imputabilã candidaţilor, în
conformitate cu prevederile
art.38 alin.1 lit.a din
H.G.286/2011, concursul se
amânã, şi se va desfãşura la
sediul Inspectoratului de Poliţie

Judeţean Mehedinţi, dupã cum
urmeazã: a)selecţia dosarelor de
concurs în data de 14.09.2016; b)
proba scrisã în data de
20.09.2016, ora 11,00; c) interviul
în data de 23.09.2016, ora 11,00.
Precizãm faptul cã celelalte
prevederi din anunţul iniţial
râmân neschimbate. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi –Serviciul
Resurse Umane, sau la telefon
0252/305111, 0252/305113 , interioare 20111, 20113, de luni pânã
vineri, între orele 08,00-16,00.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, cu sediul în
municipiul Drobeta Turnu
Severin, Bd.Carol, nr.75, revine la
anunţul publicat în data de
25.07.2016 privind organizarea
concursului în vederea încadrãrii
prin recrutare din sursã externã ,
a unui post vacant de personal
contractual muncitor calificat IV
la Formaţiunea Administrarea
patrimoniului imobiliar şi intendenţă din cadrul Serviciul
Logistic, în sensul cã se prelungeşte data de completare a dosarului de concurs cu fişa de
aptitudine în muncã pânã la
13.09.2016, ora 16,00, întrucât
pânã la data de 24.08.2016,
termenul limitã de completare a
dosarelor de concurs, nu au fost
primite aceste fişe de la Direcţia
Medicalã a Ministerului Afacerilor Interne.Având în vedere cã
situaţia nu este imputabilã candidaţilor, în conformitate cu prevederile art.38 alin.1 lit.a din
H.G.286/2011, concursul se
amânã, şi se va desfãşura la
sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Mehedinţi, dupã cum
urmeazã:a) selecţia dosarelor de
concurs în data de 14.09.2016; b)
proba scrisã în data de
21.09.2016, ora 11,00; c) interviul
în data de 26.09.2016, ora 11,00.
Precizãm faptul cã celelalte
prevederi din anunţul iniţial
râmân neschimbate.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi –Serviciul
Resurse Umane, sau la telefon
0252/305111, 0252/305113 , interioare 20111, 20113, de luni pânã
vineri , între orele 08,00-16,00.

LUNI / 29 AUGUST 2016
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, cu sediul în
municipiul Drobeta Turnu
Severin, Bd.Carol, nr.75, revine la
anunţul publicat în data de
25.07.2016 privind organizarea
concursului în vederea încadrãrii
prin recrutare din sursã externã ,
a unui post vacant de personal
contractual îngrijitor la Compartimentul Deservire în cadrul
Poliţiei muncipiului Dr.Tr.
Severin, în sensul cã se prelungeşte data de completare a dosarului de concurs cu fişa de
aptitudine în muncã pânã la
13.09.2016, ora 16,00, întrucât
pânã la data de 24.08.2016,
termenul limitã de completare a
dosarelor de concurs, nu au fost
primite aceste fişe de la Direcţia
Medicalã a Ministerului Afacerilor Interne.Având în vedere cã
situaţia nu este imputabilã candidaţilor, în conformitate cu prevederile art.38 alin.1 lit.a din
H.G.286/2011, concursul se
amânã, şi se va desfãşura la
sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Mehedinţi, dupã cum
urmeazã: a) selecţia dosarelor de
concurs în data de 14.09.2016; b)
proba practicã în data de
20.09.2016, ora 11,00; c) interviul
în data de 23.09.2016, ora 11,00.
Precizãm faptul cã celelalte
prevederi din anunţul iniţial
râmân neschimbate. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi –Serviciul
Resurse Umane, sau la telefon
0252/305111, 0252/305113, interioare 20111, 20113, de luni pânã
vineri, între orele 08,00-16,00.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, cu sediul în
municipiul Drobeta Turnu
Severin, Bd.Carol, nr.75, revine la
anunţul publicat în data de
25.07.2016 privind organizarea
concursului în vederea încadrãrii
prin recrutare din sursã externã ,
a unui post vacant de personal
contractual muncitor calificat IV
la compartimentul Popotă al
formaţiunii Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă
din cadrul Serviciul Logistic, în
sensul cã se prelungeşte data de
completare a dosarului de
concurs cu fişa de aptitudine în

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare şi
Executare Silită Persoane Juridice. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 06 luna
Septembrie 2016, ora 10.00 în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Asociaţia Crescătorilor De Taurine - Filiala
Giurgiu SRL, CUI 9559317, cu sediul în judeţul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str Ghizdarului, nr 2.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul): Autoturism Dacia Solenta, serie şasiu UU1R5A71533353019, an fabricaţie
2003, benzină, capacitate cilindrică 1.400, nr km parcurşi 285.000; Preţul de evaluare sau de pornire a
licitaţiei exclusiv TVA (lei): 1.200 lei, Cota TVA %: 20%. Total: 1.200 lei. *) Regimul şi cotele de taxă pe
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunurilor să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferta de cumpărare în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare,
reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO89TREZ3215067XXX002664 cod fiscal
4286895 deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie după certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi art. 261 din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0246.216.705 interior 2, 1, cu domnul Vasile Preda.

muncã pânã la 13.09.2016, ora
16,00, întrucât pânã la data de
24.08.2016, termenul limitã de
completare a dosarelor de
concurs, nu au fost primite aceste
fişe de la Direcţia Medicalã a
Ministerului Afacerilor Interne.
Având în vedere cã situaţia nu
este imputabilã candidaţilor, în
conformitate cu prevederile
art.38 alin.1 lit.a din
H.G.286/2011, concursul se
amânã, şi se va desfãşura la
sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Mehedinţi, dupã cum
urmeazã: a) selecţia dosarelor de
concurs în data de 14.09.2016; b)
proba practicã în data de
19.09.2016, ora 11,00; c) interviul
în data de 22.09.2016, ora 11,00.
Precizãm faptul cã celelalte
prevederi din anunţul iniţial
râmân neschimbate. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi –Serviciul
Resurse Umane, sau la telefon
0252/305111, 0252/305113 , interioare 20111, 20113, de luni pânã
vineri, între orele 08,00-16,00.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, str. Avalanşei,
Nr.20-22, sector 4, scoate la
concurs, în data de 28.09.2016 ora
10:00, la sediul agenţiei postul
vacant din cadrul Direcţiei
Contencios Legislaţia Pieţei
Muncii, şi Metodologie, Compartiment Metodologie şi Relaţii cu
Publicul: Consilier clasa I, grad
profesional principal – Compartiment Metodologie şi Relaţii cu
Publicul;Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante:Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:5
ani;Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu;Iniţiativă şi creativitate,

capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate;Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul
ANOFM.
l Academia Română-Filiala Iaşi,
Centrul de Cercetări pentru Oenologie, organizează, în ziua de 29
septembrie 2016, ora 1000, concurs
pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific grad III, ½ normă în
domeniul Oenologie.Concursul se
va desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune în
termen de 30 de zile de la data
publicării anunţului, la sediul
Centrului de Cercetări pentru
Oenologie, din Aleea M. Sadoveanu, nr. 9.Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul
Centrului de Cercetări pentru
Oenologie, tel. 0232.228.228 sau de
la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332.101.115.
l Liceul Tehnologic Agromontan
„Romeo Constantinescu”, cu
sediul în localitatea Vălenii de
Munte, str. Brazilor, nr. 13, judeţul
Prahova, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Paznic 1 post,
conform HG 286/2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 20 sept 2016, ora
09.00; -Proba interviu în data de
22 sept 2016, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale;
-certificat de calificare agent pază
şi ordine; -fără vechime. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până pe 12 sept
2016 la sediul liceului. Relaţii
suplimentare la sediul: Liceului
Tehnologic Agr. „R.Constantinescu” Vălenii de Munte, persoană
de contact: Apostol Carmen,
telefon: 0244.281.555, fax:
0244.281.555.
l Spitalul Municipal „Costache
Nicolescu”, cu sediul în locali-

tatea Drăgăşani, jud.Vâlcea, str.
Dr.Bagdasar, nr.2, organizează în
conformitate cu prevederile HG
286/2011, concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: -1 post asistent generalist -Ambulatoriu Boli interne;
-2 posturi asistent radiologie
-Laboratorul de radiologie şi
imagistică medicală. Condiţiile
generale de participare la concurs
sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la hotărârea
286/2011. Condiţii specifice de
participare: -Studii: S, SSD, PL;
-Certificat membru OAMMGR;
-Fără condiţii vechime. Locul
desfăşurării probelor concursului
-sediul spitalului: -Proba scrisă în
data de 20.09.2016, ora 12.00;
-Proba interviu în data de
21.09.2016, ora 10.00. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs până la data de:
12.09.2016, ora 16.00, la sediul
Spitalului Municipal „Costache
Nicolescu” Drăgăşani. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalului
Municipal „Costache Nicolescu”
Drăgăşani, persoană de contact:
Chitu Jeni, telefon: 0250.812.201
/02/03 int.110.
l Universitatea de Arte
Tg-Mureș, cu sediul în localitatea
Tîrgu-Mureș, str.Köteles Sámuel,
nr.6, judeţul Mureș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Număr
posturi: 1, -Numele funcției:
Î n g r i j i t o r, c o n f o r m
HG286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
interviu în data de 20.09.2016, ora
09.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: 1.nivelul studiilor: medii
sau generale; 2.vechime: fără
vechime; 3.abilitate de organizare;
4.abilități de lucru în echipă.
-Număr posturi: 2; -Numele funcției: Technician (maestru sunet) I,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică în data de
20.09.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 20.09.2016, ora
11.00. Pentru participarea la

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orăşenesc Bolintin Vale. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitaţia a III - a. Anul 2016, luna
09, ziua 12, ora 13.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna 09, anul 2016,
ora 13, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, judeţul Giurgiu, se vor vinde prin
licitaţie publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. Hercule Trans SRL, cu
domiciliul fiscal în Sat Corbeanca, Com. Vânătorii Mici, Nr. 119, judeţul Giurgiu, cod de identificare fiscală
24323670. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Autoutilitară Furgon Iveco ML 8015, Preţul de
evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA: 7.300 lei, Cota TVA*) (24%). Total: 7.300 lei.
*)Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Legea nr. 227 din anul 2015 privind Codul Fiscal. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale
şi privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor
sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (documentul fiind
întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN
RO89TREZ3215067XXX002664, cu menţiunea „taxă participare licitaţie 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; 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 (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
şi, respectiv, la bugetul local, conform art. 250, alin. (4) lit. I) din Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de
Procedură Fiscală; că nu au obligaţii fiscale restante, declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul
că nu este persoană interpusă cu debitorul executat silit, pentru respectarea prevederilor art. 250 alin.
(9). Cererea de înscriere însoţită de documentaţia mai sus menţionată se depune numai la Registratura
Serviciului Fiscal Orăşenesc Bolintin-Vale situat în Judeţul Giurgiu, Oraş Bolintin-Vale, Str. Republicii,
Bloc B5, parter, ofertanţii urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile
art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art.
9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare,
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270.520, persoană de contact: Iacob Ilie.
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www.jurnalul.ro
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: 1.nivelul studiilor: bacalaureat; 2.studii de specialitate;
3.experiență relevantă în
domeniu; 4.cunoștințe de utilizare
PC; 5.abilitate de organizare; 6.
abilități de lucru în echipă; 7.
rezistență la stres. -Număr
posturi: 1; -Numele funcției:
Secretar II, Facultatea în limba
română, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică
în data de 20.09.2016, ora 12.00;
-Proba interviu în data de
20.09.2016, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.nivelul studiilor:
superioare; 2.experiență în
domeniu minim 1 an; 3.cunoştinţe avansate de dactilografiere;
4.cunoștințe de utilizare PC
(Microsoft Word, Microsoft
Exel); 5.cunoașterea unei limbi de
circulaţie internaţională; 6.abilitate de organizare; 7.abilități de
lucru în echipă; 8.abilități de
comunicare și relații publice.
-Număr posturi: 1, -Numele funcției: Secretar II, Facultatea în
limba maghiară, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică
în data de 20.09.2016, ora 12.00;
-Proba interviu în data de
20.09.2016, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.nivelul studiilor:
superioare; 2.experiență în
domeniu minim 1 an; 3.cunoştinţe avansate de dactilografiere;
4.cunoștințe de utilizare PC
(Microsoft Word, Microsoft
Exel); 5.cunoașterea unei limbi de
circulaţie internaţională; 6.abilitate de organizare; 7.abilități de
lucru în echipă; 8.abilități de
comunicare și relații publice.
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 Universității de Arte din
Tg-Mureș. Relaţii suplimentare la
sediul: str.Köteles Sámuel, nr.6,
judeţul Mureș, cod poștal: 540057,
persoană de contact: Ambrus
Gyöngyvér, șef resurse umane,
telefon: 0265-266281, E-mail:
uat@uat.ro, Site: www.uat.ro.

l Universitatea de Arte
Tg-Mureș, cu sediul în localitatea
Tîrgu-Mureș, str.Köteles Sámuel,
nr.6, judeţul Mureș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Număr
posturi: 1; -Numele funcției:
Auditor public intern, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 21.09.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
21.09.2016, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.nivelul studiilor:
superioare economice; 2.aviz
favorabil al Serviciului Audit
Public Intern din cadrul Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice, conform
Ordinului MENCT nr.5281/2003
pentru abrobarea Normelor
Metodologice privind organizarea
și exercitarea activității de audit
public intern în unitățile aflate în
subordinea sau coordonarea
Ministerului Educației Naționale
și Cercetării Științifice; 3.vechime
în specialitatea studiilor de minim
3 ani; 4.efectuarea unor specializări în domeniul postului constituie avantaj; 5.cunoaşterea
legislaţiei şi a normelor specifice
activităţii de audit intern, inclusiv
codul privind conduita etică a
acestuia; 6.cunoştinţe de operare
calculator Word, Excel. -Număr
posturi: 1; -Numele funcției:
Consilier juridic, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 21.09.2016, ora 12.00;
-Proba interviu în data de
21.09.2016, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.nivelul studiilor:
superioare de drept cu licenţă;
2.experiență în domeniu minim 2
ani; 3.cunoştinţe foarte bune de
legislaţie; 4.capacitate de concentrare, analiză şi sinteză; 5.echilibru emoţional; 6.uşurinţă în
stabilirea relaţiilor interpersonale;
7.capacitate de a lua decizii şi de
a-şi asuma responsabilitatea; 8.
capacitate de a se informa şi
învăţa în permanenţă; 9.perseverenţă, urmărirea şi finalizarea
scopului; 10.cunoştinţe de operare
calculator Word, Excel. -Număr
posturi: 1, -Numele funcției:
Scenograf II, conform HG

286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică
în data de 21.09.2016, ora 14.00;
-Proba interviu în data de
21.09.2016, ora 15.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.nivelul studiilor:
superioare, Scenografie, Grafică;
2.mapă de prezentare: proiecte de
scenografie, grafică; 3.experiență
în domeniu minim 1 an; 4.cunoștințe de utilizare PC (Microsoft
Word, Microsoft Excel); 5.abilitate de organizare; 6.abilități de
lucru în echipă; 7.abilități de
comunicare și relații publice.
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 Universității de Arte din
Tg-Mureș. Relaţii suplimentare la
sediul: str.Köteles Sámuel, nr.6,
judeţul Mureș, cod poștal:
540057, persoană de contact:
Ambrus Gyöngyvér, șef resurse
umane, telefon: 0265.266.281,
e-mail: uat@uat.ro, site: www.uat.
ro.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului cu
sediul în strada Şoseaua Naţională Vaslui–Iaşi nr.1, Vaslui,
organizează concurs de recrutare
în data de 12.09.2016 ora 1000 –
proba scrisă în vederea ocupării
posturilor contractuale de
execuție temporar vacante după
cum urmează:Referent I A – 1
post la Centrul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică
Mălăești – Compartiment Administrativ din cadrul Complexului
de Servicii Comunitare Mălăești
–Vutcani;Lucrator social- 1 post
la Centrul Specializat pentru
Copii cu Dizabilități din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu
Handicap Bîrlad;muncitor calificat III lenjerie- 1 post la Centrul
de Ingrijire și Asistențî
Rinzești. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 5 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a,
la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Vaslui.Dosarul de
înscriere trebuie să conțină în
mod obligatoriu documentele

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare şi
Executare Silită Persoane Juridice. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 12, luna
09, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Tehnoagroserv SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea Uzunu, comuna Călugăreni, jud Giurgiu, cod de identificare fiscală 26206501: Denumirea
bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul): Grapă Rotativă Maschio DM 4000; Cantitate/ bucata: 1 buc; Preţul de evaluare sau
de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA, (lei): 20250 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 20%. *) Regimul
şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute
de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferta de cumpărare în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română,
copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie
după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să
se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi art. 261 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru
sau la numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.

prevăzute la art.6 din H.G.R
nr.286/2011, actualizată.Condițiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează pe site-ul
și la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Vaslui.Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Vaslui și la
nr.de telefon: 0235/315138, Fax:
0235/31534, int. 1110, CUI:
17095927, E-mail: office@dgaspc-vs.ro.
l UM 01335 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
personal civil contractual, astfel:
1.Denumirea postului: -tehnician
IA la Compartimentul mentenanţă din S4 -Logistică (vechime
în muncă- 6 ani şi 6 luni, vechime
în specialitate tehnică, tehnico-economică, tehnico-administrativă- 3 ani). 2.Studii:
-absolvirea cu diplomă de bacalaureat a unui liceu cu profil tehnic.
3.Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă: 19.09.2016,
ora 10.00. -Proba practică:
23.09.2016, ora 10.00. -Proba
interviu: 29.09.2016, ora 10.00.
4.Data limită de depunere a dosarelor: 12.09.2016, ora 14.00. 5.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la
sediul UM 01335 Bucureşti, B-dul
Ghencea, nr.35-37, Sectorul 5,
unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului
- p . c . c . U n g u r e a n u Vo i c u
-0214.210.900, int.293,
0726.670.104, 0740.208.179.
l În conformitate cu prevederile
art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr.45/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion
Mihalache nr. 15-17, sector 1,
organizează în data de
09.09.2016, ora 10,00 (proba
scrisă) concurs de recrutare

pentru ocuparea următoarei
funcții publice vacantă: Expert,
clasa I, grad profesional principal– Serviciul Gestionare
Program, Direcția Coordonare
Sistem și Gestionare POIM,
Direcția Generală Programe
Infrastructură Mare.Condiţii
necesare ocupării postului: studii
universitare de licenţă aboslvite
cu diplomă/ studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în specialitatea
studiilor mimim 5 ani.Condițiile
de participare și de desfășurare a
concursului, bibliografia și alte
informații necesare sunt afișate la
sediul instituției și pe site-ul www.
fonduri-ue.ro.Dosarele de
concurs se depun în termen de 8
zile de la data publicării prezentului anunț, la sediul ministerului.
l Academia de Studii Economice
din Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale
vacante, de execuţie şi conducere,
pe perioadă nedeterminată:-Biroul de Control Financiar Intern/
Cabinet Rector- Şef birou: 1 post
studii superioare, licenţă, domeniul studiilor: tehnic/ economic,
vechime în specialitate postului:
minim 7 ani, vechime în funcţii
de conducere: minim 3 ani.
-Direcţia Juridic şi Contencios
Administrativ/ Serviciul Juridic şi
Contencios Administrativ-Consilier juridic: 1 post studii superioare, licenţă, domeniul studiilor:
drept/ ştiinţe juridice, vechime în
specialitatea postului: 3 ani,
media generală de absolvire a
studiilor de licenţă: 7.00, vechime
în muncă: minimum 3 ani.-Serviciul Achiziţii Publice: -Şef
serviciu achiziţii publice: 1 post
studii superioare finalizate cu
licenţă; domeniul studiilor:
economic/ ştiinţe administrative/
socio– umane/ juridic sau tehnic;
specialitatea: activitatea de achiziţii publice, vechime în specialitatea postului: minim 3 ani;
vechime într-o funcţie de condu-
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cere: min. 5 ani; certificare de
“Expert achizitor”, prezentarea
unui document doveditor al participării ca membru în echipa de
management a unui proiect
finanţat din fonduri europene
neramursabile; -Economist: 1
post studii superioare– de lungă
durată, finalizate cu licenţă,
economic, specialitatea: activitatea de achiziţii publice, vechime
în specialitatea postului: min. 3
ani.-Direcţia AdministrativăDirector administrativ- 1 post
studii superioare, domeniul studiilor: tehnic/ economic, vechime în
specialitatea postului: 1 an.
-Direcţia Administrativă/ Serviciul Administrativ: Inspector
SSM: 1 post studii superioare,
domeniul studiilor: tehnic sau
economic, inspector SSM,
vechime în specialitatea postului:
1 an; Şofer: 1 post studii medii,
profesionale sau cursuri de calificare, domeniul studiilor: conducător auto profesionist, vechime
în specialitatea postului: minim 2
ani;Muncitor calificat (tinichigiu):
1 post studii medii, profesionale,
certificat de calificare, domeniul
studiilor: confecţii metalice– tinichigerie, vechime, vechime în
specialitatea postului: minimum 2
ani; Muncitor calificat
(parchetar– linolist): 1 post studii
medii, profesionale, certificat de
calificare, domeniul studiilor:
parchetar, vechime în specialitatea postului: minimum 2 ani;
Muncitor calificat (instalator): 2
posturi studii medii, profesionale,
certificat calificare, domeniul
studiilor: instalaţii sanitare şi de
încălzire, vechime în specialitatea
postului: minimum 2 ani;
Muncitor calificat (electrician): 2
posturi studii medii, profesionale,
certificat calificare, domeniul
studiilor:tehnice, vechime în
specialitatea postului: minimum 2
ani;Muncitor calificat (zugravrigipsar): 2 posturi studii medii,
profesionale sau cursuri de calificare, domeniul studiilor: zugrăveli vopsitorie, montarea pereţilor
şi plafoanelor de gipscarton,

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Dosar de executare nr. 12705. Nr. 88072 din 23.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2016, luna septembrie, ziua 09. 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 09, luna septembrie, orele 11.00, anul 2016, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească,
nr. 166, județ Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a I - a) următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului S.C. Agro Rux S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Sacueni,
comuna Gura - Ocniței, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 18259939: teren extravilan arabil,
în suprafață de 6.871 mp, identificat cu nr. cadastral 1319 și intabulat în Cartea Funciară nr. 70553,
situat în extravilanul comuna Gura - Ocniței, sat Sacueni, județ Dâmbovița, tarla 68, parcela 609/44,
deținut în baza Contractului de vânzare - cumpărare nr. 1390/09.11.2012, preț de evaluare/ de
pornire al licitației 25.405 lei (exclusiv TVA *). *) Cota de taxă pe valoare adăugată aplicabilă 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, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; S.C. Comppil S.A.
Târgoviște, Ipotecă rang I; A.J.F.P. - Dâmbovița, Ipotecă rang II. 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 romană, 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 completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P
- Dâmbovița, Str. Calea Domnească, nr. 166, Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița, etaj 3, camera
307 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 458; persoană de contact: Sasu Mihaela. Data afișării:
29.08.2016.
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ANUNȚURI

vechime în specialitatea postului:
minimum 2 ani;-Direcţia Management Educaţional /Biroul
Documente curriculare- Secretar:
1 post studii superioare, vechime
în muncă: minimum 5 ani activitate de secretariat în educaţie.-Centrul de Consiliere şi
Orientare în Carieră- Psiholog: 2
posturi studii superioare, calificare: psiholog cu atestat în specialitatea Psihologie educaţională şi
vocaţională/ consilieri de carieră,
alte competenţe: bune competenţe
de comunicare, cunoaşterea unei
limbi străine, cunoştinţe operare
PC. -Facultatea de Administrarea
Afacerilor în limbi străine (MBA
româno– german);-Referent: 1
post studii superioare (doctorat
sau MBA), vechime în muncă:
minimum 5 ani experienţă în
managementul proiectelor,
vechime în specialitatea postului:
minimum 2 ani, alte competenţe:
limbi străine: germană– nivel C2,
engleză– nivel C2, implicare şi

experienţă în gestionarea de
programe educaţionale, cunoştinţe operare PC. Locul de desfăşurare a concursului (scris/
practică): sala 0420, data:
20.09.2016, ora: 9.00.Data limită
de depunere a dosarelor de
concurs: 09.09.2016. Interviul se
va desfasura în data de 26.09.2016
ulterior afişării rezultatelor
probelor scrise/ practice. Date
contact secretar comisie concurs:Chendea Ruxandra Maria, Tel.
0213191900/295. Informaţii suplimentare găsiţi pe site–ul: http://
resurseumane.ase.ro.
l Şcoala Gimnazială de Excelenţă "Sfânta Muceniţă Filoteea"
Piteşti angajează pe perioadă
nedeterminată profesori de limba
engleză, religie şi educaţie muzicală. Relaţii la telefon
0744.159.311.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, cu sediul în municipiul

LUNI / 29 AUGUST 2016
Slatina, strada Mihai Eminescu,
nr.19, judeţul Olt, revine în parte
la anunţul nr.158194/20.07.2016,
în sensul că, în conformitate cu
prevederile art.38 alin.(1) lit.a)
din H.G. nr.286/2011, amână
desfăşurarea etapelor concursurilor de ocupare a posturilor
vacante de personal contractual
de execuţie, respectiv de referent
II, poziţia 31, prevăzut cu studii
medii, la Serviciul Cabinet, şi
îngrijitor, poziţia 505, prevăzut cu
studii generale/medii, la Poliţia
municipiului Slatina, cu recrutare
din sursă externă, după cum
urmează: -15.09.2016 -validarea
dosarelor de concurs; -20.09.2016
-prima probă a concursurilor;
-23.09.2016 -a doua probă a
concursurilor. Celelalte prevederi
din anunţul iniţial rămân
neschimbate. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul
Resurse Umane al I.P.J.Olt:
comisar şef , Nuţă Cristian şi
comisar şef , Tudor Mariana –

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare şi
Executare Silită Persoane Juridice. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 13, luna
09, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Fashion Triumph SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 12/420, sc. C, et. 3, ap. 40, jud. Giurgiu, cod de identificare
fiscală 1284164: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale şi
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Cielo Executive, serie şasiu
K1ATF19V11D049651, serie motor 001771R, nr. înmatriculare GR 10FTG; Cantitate/ bucata: 1 buc;
Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA, (lei): 975 lei; Cota TVA/ neimpozabil/
scutit*): 20%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor
sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei
de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895,deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice
române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la
sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare şi
Executare Silită Persoane Juridice. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile ale SC Teda 2005
SRL. În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face
cunoscut că în ziua de 14, luna 09, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12,
judeţul Giurgiu se vor vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
SC Teda 2005 SRL, cu sediul în Giurgiu, str. Bucureşti, bl. 26, sc. E, ap. 64, CUI 17134317: Baracă
metalică situată în jud. Giurgiu, zona periferică a comunei Toporu, în vecinătatea căii ferate Giurgiu Videle, în suprafaţă de 300 mp. Structura de rezistenţă: stâlpi realizaţi din profile metalice laminate,
grunduite şi vopsite, fixate pe fundaţii izolate. Acoperiş: ferme metalice din profile laminate care susţin
pane metalice din profile U pe care sunt fixate plăci ondulate din tablă neagră, grunduite şi vopsite.
Fără instalaţii electrice, sanitare şi de încălzire. Preţul de evaluare/ de pornire a licitaţiei 17200 lei
(exclusiv TVA **). **) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare nu este scutit de TVA conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Bunurile imobile nu sunt
grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea
bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până
în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, în contul nr.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu,
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate
română, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice
române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2),
lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de
telefon 0246.216.705, tasta 2, 1, la doamna Stoica Valeria.

telefon: 0249/406.500 int.20111.
l În conformitate cu prevederile
Titlului I din Anexa la Hotărârea
Guvernului nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Harghita, cu sediul în municipiul
Miercurea-Ciuc, str.Tudor Vladimirescu, nr.34-36, judeţul
Harghita, anunţă amânarea, din
motive obiective, a concursului
organizat pentru ocuparea unui
număr de 2 posturi de muncitor
calificat IV -personal contractual
şi a unui post de îngrijitor
-personal contractual, probele
urmând a se desfăşura după cum
urmează: -Proba scrisă pentru
funcţiile de muncitor calificat IV
şi îngrijitor se va desfăşura în
data de: 07.09.2016, ora 11.00;
-Proba interviu pentru funcţiile
de muncitor calificat IV şi îngrijitor se va desfăşura în data de
12.09.2016, ora 10.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon 0266.205.112, fax:
0266.313.214, e-mail: resurseumane@hr.politiaromana.ro.

PRESTĂRI SERVICII
l Restauratori, poleim în foiţă
din aur orice fel de ornamente.
Tel.0764.95.60.51.

CITAȚII
l Se citează VÎLCU
GABRIELA, prin reprezentant
legal VÎLCU CLAUDIA, să se

prezinte în data de 09.09.2016 la
Judecătoria Piteşti, în Dosarul nr.
5375/280/2011, în vederea dezbaterii succesiunii de pe urma
defunctului VÎLCU TRAIAN.
l Se citează Peţenchea Mona,
Peţenchea Ioana, Ishikawa
Manuela Simona, Prisecaru
Mariana Dorina, Plugaru Paul,
Plugaru Petru, Plugaru Silvia, în
dosar 10889/193/2008 * al Judecătoriei Botoşani,la 12 septembrie 2016.
l Subsemnata Anton Stanica
este citata in dosarul civil
nr.25409/280/2014 cu termen in
data de 15.09.2016 avand ca
obiect:"declararea judecatoreasca
a mortii" la judecatoria Costesti la
ora 12.00. In contradictoriu cu
Anton Ilie.

DIVERSE
l Blidaran Ioan, Blidaran Elvira
Lidia, Lulariu Lazar Persida,
Lazar Lulariu Petru Sorin,
Lazar-Lulariu Nicolae, Socodol
Ioan, Socodol Angela, Irimescu
Ioan Alexandru, Irimescu Ileana
Lavinia, Tec Maria Lavinia,
Ghica Antoniu Mario, titulari ai
planului "Alipire si PUZ -Zona
locuinte si functiuni complementare", in com./loc.Giroc, extravilan, nr.CF 409944, CF 404198,
CF 406679, jud.Timis, aduc la
cunostinta publicului ca decizia
etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform
H.G.nr.1076/2004, este cea de

adoptare a planului fara aviz de
mediu.Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite
in scris, in termen de 10_zile
calendaristice, la sediul APM
Timis, B-dul Liviu Rebreanu,
nr.18-18A, Timisoara.

LICITAȚII
l S.C. Anvidor S.R.L Resita - în
faliment anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului imobil,
reprezentand " Constructie Locuinta P", situat in Resita, str.
Marasti, nr. 2, apartamentele nr.
1 si 2, Jud. Caras - Severin,
inscris in C.F. nr. 33135 - C1-U1
Resita si C.F. nr. 33135 - C1-U2
Resita. PRETUL DE PORNIRE
AL LICITATIEI ESTE DE
62.900 Lei + T.V.A. reprezentand 50 % din pretul de evaluare.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon
0355/429.116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 500 lei.Licitatia
va avea loc in data de 05.09.2016,
orele 12.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin.
l Anunt privind organizarea
licitatiei de vanzare de masa
lemnoasa pe picior si masa
lemnoasa fasonata Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic
Talmaciu RA, loc.Talmaciu,

MFP - Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti.
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Argeş.
Serviciul Colectare Executare
silită – Persoane Fizice anunţă
anularea licitaţiei publice din
data de 30-08-2016 prin care
se propunea valorificarea
bunurilor care aparţin Dana
Ioan – Piteşti deoarece
debitorul a achitat integral
obligaţiile restante. Relaţii
suplimentare se pot afla de la
AJFP Piteşti, 0248211511 int.
3341.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare şi
Executare Silită Persoane Juridice. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 16, luna
09, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Invest Agro Service SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea Uzunu, comuna Călugăreni, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 13855132: Denumirea
bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Cantitate/ bucata, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA,
(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 1. Autoturism Dacia Logan SD LSDAE, serie şasiu
UU1LSDAEF41046153, serie motor UF75840, nr. înmatriculare B18WSA, 1 buc; 6825 lei, 20%. 2.
Autoturism Dacia Logan SD LSDAM, serie şasiu UU1LLSDAMH39357711, serie motor R019266, nr.
înmatriculare B67WMS, 1 buc; 4050 lei, 20%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare în cazul
vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naţionalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba
română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii
fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în
conformitate cu prevederile art. 260 şi art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705,
tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.
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str.N. Balcescu nr.24 jud. Sibiu,
tel/fax:0269/555514, rplostra@
gmail.com. Data si ora desfasurarii licitatiei: 09.09.2016,_
ora_12:00. Locul desfasurarii
licitatiei: loc.Talmaciu, str.N.
Balcescu nr.24 jud.Sibiu. Tipul
licitatiei:licitatie publica cu
prezentarea ofertelor scrise in
plic inchis si sigilat.Licitatia este
organizata si se va desfasura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier
proprietate publica,aprobat prin
Hotararea Guvernului
nr.924/2015. Data si ora organizarii preselectiei: 02.09.2016,_
ora_12:00. Data si ora-limita
pana la care poate fi depusa
documentatia pentru preselectie
si inscrierea la licitatie:
01.09.2016,_ora_16:00. Lista
(partizilor/loturilor) care se liciteaza si pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare (partida/lot/)
sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul www.rplostra.
ro. Volumul total de masa
lemnoasa pe picior oferit la licitatie 839mc,din care pe natura
de produse: produse secundare:
557(mc);produse accidentale:
282(mc);si, respectiv,pe specii si
grupe de specii: rasinoase:
780(mc),fag 48mc, diverse tari
11(mc); Volumul total de masa
lemnoasa fasonata oferit la licitatie 58mc,din care pe sortimente: lemn de foc: 58(mc) si
respectiv,pe specii si grupe de
specii: rasinoase: 58(mc); Masa
lemnoasa pe picior/fasonata
oferita spre vanzare nu provine
din fondul forestier proprietate
publica certificat.Masa lemnoasa
ramasa neadjudecata dupa
incheierea licitatiei se poate adjudeca prin negociere,in aceeasi
zi,in conditiile prevazute de
prezentul regulament si de alte
reglementari in vigoare.Caietul
de sarcini poate fi procurat de la
sediul organizatorului licitatiei
incepand cu data de:29.08.2016.
Neincheierea contractului de
vanzare-cumparare a masei
lemnoase adjudecate in termen
de maxim 10zile lucratoare, din
culpa exclusiva a operatorului
economic adjudecatar, atrage
anularea adjudecarii pentru
masa lemnoasa respectiva si
pierderea garantiei de contractare aferenta.Rezilierea contractului de vanzare-cumparare a
masei lemnoasa adjudecate,din
culpa exclusiva a operatorului
economic adjudecatar atrage
pierderea garantiei de contractare sau a cautiunii de exploatare,dupa caz, precum si a
dreptului de participare la licitatie/negociere pentru partida al
carui contract de vanzare-cumparare a facut obiectul rezilierii.
Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei.Persoane de
contact: ing.Horja Lucian, ec.
Stroia Mihai tel/fax:0269/555514
e-mail:rplostra@gmail.com.
Organizator, RPL Ocolul Silvic
Talmaciu RA.
l Debitorul CONTRANSIMEX
INTERNATIONAL SPEDITION SRL, prin lichidator judiciar SP BĂLESCU &
ASOCIAŢII IPURL, organizează
selecţie de oferte pentru vânzarea
ca deşeu la fier vechi a bunurilor:
Autoturism Kia Pregio, Autoturism Daewoo Tico şi container

metalic depozitare. Selecţia va
avea loc la biroul lichidatorului
judiciar din str. Negoiu nr. 8, bl.
D14, sc. 2, ap. 30, sector 3, Bucureşti pe data de 21.09.2016, de
28.09.2016 şi de 05.10.2016, ora
16.00. Informaţii la tel.:
031.710.09.25, fax: 031.409.24.90,
E-mail: office@bfj.ro.
l Primaria comunei Bucov,
judetul Prahova. Anuntul
privind vanzarea pentru bunuri
imobile. In temeiul art.247 alin.
(3) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, se
face cunoscut ca in ziua de
09.09.2016, orele 10, in localitatea Bucov, str.Constantin Stere,
nr.1, judetul Prahova, se vor
vinde prin licitatie urmatoarele
bunuri imobile, proprietate a
debitorului S.C EUROPE
GAMES S.R.L, C.U.I 14147789,
cu sediul social declarat in Bucuresti, sector 1, str. Axinte
Uricanu, nr.1, bl,3, sc.A, et.2,
ap.17. Denumirea bunurilor
imobile : - C1 -locuinta in suprafata construita de 265,28 mp,
suprafata utila de 221.07 mp,
regin inaltime : parter+beci, anul
constructiei 1938, fundatii din
beton, zidarie caramida, acoperis
sarpanta lemn, invelitoare tabla,
pardoseli – dusumea, tamplarie
interioara/exterioare din lemn,
racordat la energie electrica, fara
imprejmuire, pret pornire licitatie 72.750 lei, exclusiv TVA;Teren intravilan in suprafata de
1.111,19 mp, categoria curti
constructii, pret pornire licitatie
27.075 lei, exclusiv TVA. Pret
total de pornire licitatie : 99.825
lei , exclusiv TVA. Invitam pe cei
care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sa instiinteze
despre aceasta organului de
executare, inainte de data stabilita pentru vanzare, respectiv
09.09.2016. Cei interesati in
cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana in ziua
precedenta termenului de
vanzare, adica pana cel tarziu la
data de 08.09.2016, oferte de
cumparare; dovada platii taxei
de participare sau a constituirii
garantieri sub forma scrisorii de
garantie bancara, reprezentand
10% din totalul pretului de
pornire a licitatiei pentru bunurile imobile decsrise mai sus, in
contul RO62TREZ5395006
XXX000056, cod fiscal 2843531
– Primaria Comunei Bucov, indicandu-se pe documentul de plata
al acestei taxe, denumirea
completa a ofertantului, C.U.I
sau C.N.P; imputernicirea
persoanei care il reprezinta pe
ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana-copie de pe certificatul unic

de inregistrare eliberat de oficiul
registrului Comertului si certificatul constatator eliberat de
O.R.C,pentru persoanele juridice
straine-actul de inmatriculare
tradus in limba romana; pentru
persoanele fizice-copie de pe
actul de identitate; dovada emisa
de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante fata de
acestea, certificatul de atestare
fiscale /adeverinta si certificatul
privind impozitele si taxele
locale, eliberate de autoritatile
administratiei publice centrale si
locale din localitatea unde isi au
domiciliul, urmand sa se prezinte
la data stabilita pentru vanzare si
la locul fixat in acest scop. Impotriva acestui inscris, cel interesat
poate introduce contestatie la
instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.260 si art.261 din Legea
207/2015 privind Codul de
Procedura Fiscala. Potrivit
dispozitiilor art.9 alin.2 din
Legea 207/2015 privind Codul de
Procedura Fiscala cand urmeaza
sa se ia masuri de executare
silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informatii suplimentare va puteti
adresa la sediul nostru sau la
telefon numarul 0244 275 046
int.25.

PIERDERI
l S.C. ADINA TURISM RURAL şi Consultanta SRL, cu
sediul în str.Mihai Bravu nr.196,
bl.200, ap10, sect-2, Bucuresti,
CUI- 7010613, nr. Registrul
Comertului- J40/902/1995,
declară pierdute Certificatul de
Înregistrare şi Certificatul
Constatator, emise pentru autorizarea activităţii.
l Badea Marian Daniel pierdut
certificat ADR nr. 081714 şi certificat conducător auto marfă CPI
nr. 0064775001. Le declar nule.
l Declar pierdut şi nul Card
Avocatură Baroul Bucureşti
seria 01268X3 şi Dosar nr. 4170
din 1.12.1999 pe numele Avocat
Ciocia Amalia.
l Pierdut atestat profesional
transport marfă și agabaritic nr.
299851 eliberat la 09.04.2014 de
A.R.R. Neamț pe numele:
Sârghie Andrei– Ionel. Se
declară nul.
l SC Camcris SRL,
J21/513/2006, CUI: 19112650,
pierdut certificat înregistrare
Seria B, nr.1854622. Îl declar
nul.
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