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OFERTE SERVICIU
l Pizzerie cu livrare la domiciliu
angajează şoferi livratori, zona
sector.5. Tel: 0762.248.468
l Bronec International Company
angajează dispecer centru alarmare. Cerinţe: minim 12 clase. Nu
necesită experienţă. 021.326.20.44.
l Angajam agent imobiliar, cunostinte franceza, engleza avansat.
Experienta minim un an. CV la
adresa e-mail: office@metalhouse.
ro. Candidatii selectati vor fi
contactati pentru interviu.
l Primăria Comunei Șendriceni,
județul Botoşani, organizează
concurs în data de 05.12.2016, ora
11.00, pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de
consilier juridic, clasa I, grad
profesional debutant. Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse umane, din cadrul
Primăriei Comunei Șendriceni, la
tel.0231.620.470, sau pe site-ul
instituţiei: http://www.primariasendriceni.ro. Tematica de concurs şi
condiţiile de concurs sunt afişate la
sediul instituţiei.
l Primăria Comunei Șendriceni,
județul Botoşani, organizează
concurs în data de 06.12.2016, ora
11.00, pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de
inspector, clasa I, grad profesional
asistent -condiţii studii: Facultatea
de Agronomie sau Facultatea de
Geologie, absolvită cu diplomă de
licentă. Relaţii suplimentare se pot
obţine la Compartimentul Resurse
umane, din cadrul Primăriei
Comunei Șendriceni, la
tel.0231.620.470, sau pe site-ul
instituţiei: http://www.primariasendriceni.ro. Tematica de concurs şi
condiţiile de concurs sunt afişate la
sediul instituţiei.
l Primăria Comunei Șendriceni,
județul Botoşani, organizează
concurs în data de 07.12.2016, ora
11.00, pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de
referent, clasa III, grad profesional
asistent -condiţii studii: studii liceeale absolvite cu diplomă de bacalaureat. Relaţii suplimentare se pot
obţine la Compartimentul Resurse
umane, din cadrul Primăriei
Comunei Șendriceni, la
tel.0231.620.470, sau pe site-ul
instituţiei: http://www.primariasendriceni.ro. Tematica de concurs şi
condiţiile de concurs sunt afişate la
sediul instituţiei.
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 14.11.2016, ora 10,00 (proba
scrisă) concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarei funcții

publice vacante: 1.Consilier, clasa
I, grad profesional superior la
Serviciul de Programare şi Pregătire Proiecte POIM, Direcția
Programare, Evaluare şi Aprobare
Proiecte POIM, Direcția Generală
Programe Infrastructură Mare.
Condiţii necesare ocupării
postului: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă/ studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, vechime în specialitatea
studiilor minim 9 ani. Condițiile de
participare şi de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi alte
informații necesare sunt afişate la
sediul instituției şi pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs
se depun în termen de 8 zile de la
data publicării prezentului anunț,
la sediul ministerului.
l Spitalul Prof. Dr. Constantin
Angelescu, cu sediul în Bucureşti,
str.Aleea-Căuzaşi, nr.49-51, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual
vacant: -infirmieră, Secția Medicală II: -studii generale minim 10
clase; -curs infirmiere organizat de
OAMGMAMR sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii şi
Ministerul Sănătății; -vechime
minim 10 ani ca infirmieră într-o
unitate sanitară cu paturi. Dosarele de înscriere se depun la sediul
Spitalului Prof. Dr. Constantin
Angelescu în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, şi trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Proba
scrisă va avea loc în data de 24
noiembrie 2016, ora 10.00, iar
proba practică va avea loc în data
de 28 noiembrie 2016, ora 10.00, la
sediul Spitalului Prof. Dr.
Constantin Angelescu. Relaţii
suplimentare şi tematica se pot
obţine de la Spitalul Prof. Dr.
Constantin Angelescu, Biroul
Resurse Umane, telefon
nr.021.323.30.40, int.443.
l Primăria Săpoca, cu sediul în
localitatea Săpoca, str.Principală,
nr.121, judeţul Buzău, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant de muncitor
calificat I, conform HG 286/2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 24.11.2016,
ora 10.00; -proba interviu în data
de 28.11.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: -studii
liceale, profil industrial; -vechime 2
ani; -alte condiţii: permis conducere categoria B. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Săpoca. Relaţii
suplimentare la sediul primăriei,

persoană de contact: Dobrie CezarFlorin, telefon: 0762.691.988.
l Școala Gimnazială Comuna
Ghizela, cu sediul în localitatea
Ghizela, str.Principală, nr.330,
judeţul Timiş, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de şofer microbuz
şcolar, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 24.11.2016, ora 10.00;
-proba interviu în data de
28.11.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -absolvent liceu cu
diplomă de bacalaureat sau şcoală
profesională, constituie avantaj
şcoala pentru mecanici auto sau
echivalentă atestată cu certificat/
diplomă; -posedă permis de conducere categoria “D”; -posedă atestat
pentru transportul rutier de
persoane eliberat de ARR;
-vechime minimă: 3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 3-16
noiembrie 2016, la sediul Școlii
Gimnaziale Comuna Ghizela.
Relaţii suplimentare la sediul
Școlii Gimnaziale Comuna
Ghizela, persoană de contact: Nițu
Irina, telefon: 0256.232.502, fax:
0256.232.502, e-mail: scoalaghizela@yahoo.mail
l Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier
-ISCTR, cu sediul în localitatea
Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu,
nr.38, Sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea unei
funcţii contractuale vacante de
consilier juridic, gradul II, conf.
HG 286/2011, actualizată.
Concursul se va desfăşura astfel:
1.Proba scrisă în data de
24.11.2016 (ora 10.00); 2.Interviul
în data de 02.12.2016 (ora 10.00).
Pentru înscrierea şi participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1
post -consilier juridic, gradul II
-Biroul Contencios Administrativ
-Serviciul Juridic: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă, ca urmare a absolvirii unei
instituţii acreditate de învăţământ
superior în domeniile ştiinţelor
juridice; -vechime în specialitatea
studiilor de minim 1 (unu) an;
-cunoştinţe operare pe calculator:
MS Office, Internet, e-mail -nivel
mediu. 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 Inspectoratului de Stat
pentru Controlul în Transportul
Rutier -ISCTR, Poarta G, Registratura ISCTR. Detalii privind
condiţiile specifice şi bibliografia de
concurs sunt disponibile accesând
pagina oficială: www.isctr-mt.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Inspectoratului de Stat
pentru Controlul în Transportul
Rutier -ISCTR, Bucureşti, Bd.Dinicu Golescu, nr.38,
sectorul 1, persoană
de contact: d-na
Ștefan Angelin, Șef
Biroul Dezvoltare
Resurse Umane,
telefon:
0725.597.678.
l Primarul comunei
Aricestii Rahtivani,
cu sediul in comuna
Aricestii Rahtivani,
nr.75, jud.Prahova,
organizeaza concurs
de recrutare pentru
functia publica

vacanta de Inspector, clasa I, grad
profesional Debutant, functie
publica de executie in cadrul Biroului Buget-Finante si Investitii.
Probele stabilite pentru concurs
sunt : Proba scrisa si Interviul. a)
Conditiile de desfasurare a concursului sunt urmatoarele: 1.Data
pana la care se pot depune dosarele de inscriere, este 21. 11. 2016;
2. Data, ora si locul de desfasurare
a probei scrise, sunt: 05. 12. 2016,
ora 10.00, sediul Primariei; 3.Data,
ora si locul de desfasurare a interviului sunt: 08. 12. 2016, ora_10.00,
sediul Primariei; b) Conditiile de
participare la concurs: b. 1 Conditiile generale,sunt cele prevazute la
art.54 din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare. b.2
Conditii specifice -studii universitare de licenta absolvite cu
diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta
in domeniul Stiinte economice.
Bibliografia pentru concurs si alte
informatii in legatura cu dosarul
de concurs, se gasesc pe site-ul
Primariei -www.comunaaricestiirahtivani.ro. Relatii suplimentare se
pot obtine la sediul Primariei
Aricestii Rahtivani, de la Secretarul comunei, sau la telefon
nr.0244.380.068.
l Agenţia Nationala pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei,
nr.20-22, scoate la concurs, în data
de 06.12.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad
profesional asistent - Serviciul
Control şi Recuperare Debite
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: 1 an; 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 Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Satu
Mare, cu sediul Satu Mare, Str I.
Ghica, nr.36 scoate la concurs, în
data de 06.12.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Inspector,
grad profesional principalPunct de Lucru Carei. 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 AJOFM
Satu Mare.

l Primăria comunei Hârtop,
judeţul Suceava organizează
concurs pentru ocuparea funcției
publice vacante de referent, clasa
III, grad profesional superior, din
cadrul Compartimentului fond
funciar, registru agricol autoritate
tutelara si asistenta sociala. Proba
scrisă a concursului va avea loc în
data de 5.12.2016, ora 10, la sediul
Primăriei comunei Hârtop, interviul urmând a se desfăşura în
termen de maxim 5 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune la sediul Primăriei
comunei Hârtop, în termen de 20
zile de la data publicării anunţului,
în Monitorul Oficial al României,
Partea a-III-a. Condiţiile de participare, conditiile de desfăşurare a
concursului, bibliografia, tematica
şi alte date necesare sunt afişate la
sediul Primăriei comunei Hârtop,
judeţul Suceava si pe situl comunei
www.comunahartop.ro. Relaţii
suplimentare se pot obtine la
numărul de telefon 0230558556
intre orele 8-16, persoana.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul în
Craiova, str.C.S.Nicolaescu
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
vacant, corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de referent tr.IA (contract individual de
muncă pe perioadă nedeterminată)
la Biroul Economic din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dolj, în temeiul HG
286/23.03.2011, modificată şi
completată. Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă în data de
22.11.2016, ora 10.00, proba
interviu în data de 25.11.2016, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat, cursuri instalaţii
tehnico-sanitare recunoscute de
Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, doar pentru cazul în care
candidatul nu a fost încadrat în
această meserie, vechime în
muncă: minim 6 ani şi 6 luni.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data
de: 15.11.2016 inclusiv, ora 16,00,
la sediul OCPI Dolj, cam.104.
Relaţii suplimentare la sediul
OCPI tel. 0251.413.128
/0251.414.286, int.118, fax
0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro.
Persoană de contact: Duduleanu
Veronica.
l Muzeul Bucovinei, cu sediul în
Suceava, str.Ștefan cel Mare, nr.33,
organizează în temeiul HG
nr.286/2011, modificată şi completată de HG nr.1027/2014, concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -conservator, studii superioare, debutant
-1 post; -biolog, studii superioare,
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debutant -1 post; -gestionar
custode, studii medii, treapta I -2
posturi. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
24.11.2016, ora 10.00; -proba
interviu se susţine într-un termen
de maxim 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii primei probe. Data,
ora şi ziua interviului se vor afişa
după proba scrisă. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii specifice: Pentru postul de
conservator, studii superioare,
debutant -Serviciul Conservare:
1.studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul muzeologie/istorie -fără vechime în
muncă; 2.cunoştinţe de operare pe
calculator: medii (Word, Excel);
3.limbi străine: nivel mediu la o
limbă de circulaţie internaţională
(engleză, franceză, germană) -citit,
scris, vorbit; 4.abilităţi, calităţi şi
aptitudini necesare: aptitudini
practice; 5.cerinţe specifice: disponibilitate pentru efort psihic şi
fizic. Pentru postul de biolog, studii
superioare, debutant -Biroul Științele Naturii/Expoziție Permanentă:
1.studii superioare specialitatea
biologie, de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență -fără
vechime în muncă; 2.cunoştinţe
operare PC (Word, Excel); 3.
cunoaşterea unei limbi străine,
nivel mediu. Pentru posturile de
gestionar custode, studii medii,
treapta I -Serviciul Arheologie: 1.
studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; 2.minim 5 ani
vechime în muncă; 3.cunoaşterea
la nivel minim a unei limbi străine.
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 instituției şi
pe pagina de internet, respectiv
până în data de 16.11.2016, ora
16.00. Dosarele se vor verifica de
către comisia de concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se vor
afişa la sediul instituției şi pe siteul: www.muzeulbucovinei.ro.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la
sediul instituţiei, telefon:
0230.216.439 şi pe site-ul: www.
muzeulbucovinei.ro
l Institutul Național de Boli
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”,
cu sediul în localitatea Bucureşti,
str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, durată nedeterminată,
conform HG 286/2011. Numele
funcţiei: -1 (un) post asistent
medical debutant, specialitatea
generalist (PL) -Secţia Clinică I
Boli Infecţioase Copii; -1 (un) post
asistent medical debutant, specialitatea generalist (PL) -Secţia
Clinică VI Boli Infecţioase Adulţi;
-1 (un) post asistent medical principal, specialitatea generalist (S)
-Secţia Clinică X Boli Infecţioase

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Bușteni anunță organizarea licitației privind
vânzarea bunurilor mobile - utilaje și echipamente de panificație
(Mașină de foietaj, Malaxor Matina, Cuptor cu trei cuptoare,
Malaxor aluat, Cai suport), la sediul din oraș Bușteni, str. Nestor
Ureche, nr. 3, în data de 14.11.2016, ora 13.30. Bunurile mobile
sunt proprietatea debitorului SC Danipan Deuces SRL, CUI
16654389, cu domiciliul fiscal în localitatea Bușteni, Bd. Libertății,
nr. 35, județul Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 9.894
lei, exclusiv TVA. Anunțul nr. 38362/01.11.2016 poate fi consultat
la sediul organului fiscal, la primărie și pe site - ul ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare, privind condiții de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor, puteți apela nr. de telefon
0244.320.155, persoană de contact: Aldea Cristin.
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Copii; -1 (un) post asistent medical
principal, specialitatea generalist
(PL) -Secţia Clinică XII Terapie
Intensivă Copii; -1 (un) post îngrijitoare (G) -Secţia Clinică I Boli
Infecţioase Adulţi; -2 (două)
posturi îngrijitoare (G) -Secţia
Clinică VI Boli Infecţioase Adulţi;
-1 (un) post muncitor calificat II
(M) -electrician -Formaţie muncitori, Întreţinere clădiri şi instalaţii,
apă, lumină şi încălzire; -1 (un)
post infirmieră (G) -Secţia Clinică
XII Terapie Intensivă Copii; -1
(un) post infirmieră (G) -Secţia
Clinică XII Terapie Intensivă
Copii; -2 (două) posturi muncitor
necalificat (G) -Bloc Alimentar; -1
(un) post îngrijitoare (G) -Biberonerie. Concursul se va desfăşura
astfel: -testarea psihologică în data
de 24 noiembrie 2016, ora 10.00, la
sediul institutului; -proba scrisă în
data de 28 noiembrie 2016, ora
10.00; -proba practică în data de 05
decembrie 2016, ora 10.00;
-termenul de depunere a dosarelor:
16 noiembrie 2016. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcția de asistent
medical debutant, generalist (PL):
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997; -nu necesită
vechime în funcție. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcția de asistent
medical principal, specialitatea
generalist (PL): -diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997;
-6 luni vechime în specialitate.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii pentru
funcția de asistent medical principal, specialitatea generalist (S):
-diplomă de licență în specialitate;
-examen de obținere a gradului ca
asistent medical principal; -5 ani
vechime în funcția de asistent
medical principal. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie

să îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcția de infirmieră: -şcoală generală (G); -curs
de infirmiere; -6 luni vechime în
activitate. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
pentru funcția de îngrijitoare:
-şcoală generală (G); -concurs
pentru ocuparea postului; -nu
necesită vechime. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcția de
muncitor calificat II -electrician:
-categoria de calificare 3 sau 4; -6
ani vechime în meserie. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru funcția de
muncitor necalificat: -nu necesită
vechime; -şcoală generală (G).
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 Institutului
Național de Boli Infecțioase „Prof.
Dr.Matei Balş”. Relaţii suplimentare la sediul: Institutul Național
de Boli Infecțioase „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 Național de Boli
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”,
cu sediul în localitatea Bucureşti,
str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei temporar
vacante, durată determinată,
conform HG 286/2011. Numele
funcţiei: -1 (un) post inginer specialist IA (S) -Biroul Tehnic; -2
(două) posturi asistent medical
debutant, specialitatea generalist
(PL) -Secţia Clinică I Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post asistent
medical, specialitatea generalist
(PL) -Secţia Clinică X Boli Infecţioase Copii. Concursul se va desfăşura astfel: -testarea psihologică în
data de 17 noiembrie 2016, ora
10.00, la sediul institutului; -proba
scrisă în data de 22 noiembrie
2016, ora 10.00; -proba practică în
data de 25 noiembrie 2016, ora
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10.00; -termenul de depunere a
dosarelor: 09 noiembrie 2016.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii pentru
funcţia de inginer specialist IA:
-diplomă de licenţă; -6 ani, 6 luni
vechime în specialitate. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru funcţia de
asistent medical debutant, specialitatea generalist (PL): -diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare,
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997; -nu necesită vechime
în funcţie. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
pentru funcţia de asistent medical,
specialitatea generalist (PL):
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997; -6 luni vechime
în funcţie. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului 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 Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”,
persoană de contact: ref.Stroe
Mihaela, telefon: 021.201.09.80,
interior: 3055, e-mail: anca.stroe@
mateibals.ro
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov,
cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.
Ruginoasa, nr. 4, scoate la concurs,
în data de 06.12.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următoarele posturi vacante:
Auditor, grad profesional principal- Compartiment Audit Public
Intern
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 superi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal-20270. Dosar de executare nr.
1771106472016. Nr. 36780 din 28.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/
Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Octombrie, Ziua 28. 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 22, luna noiembrie, orele10.00, anul 2016, în localitatea Lehliu Gară, str.
Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
Preda Ion Daniel, cu sediul ﬁscal în localitatea Pantelimon, str. Toporași nr. 26, cod de identiﬁcare
ﬁscală 1771106472016: 1) Teren extravilan în suprafață de 2757 mp situat, în orașul Fundulea, nr.
cadastral 1292, Carte funciară nr. 24428 (provenită din conversia de pe hârtie a Cărții funciare nr.
1724). Preț de evaluare/ de pornire a licitației: 4.430 lei (exclusiv TVA); 2) Teren extravilan în
suprafață de 7000 mp, situat în orasul Fundulea, nr. cadastral 1297, Carte funciară nr. 24429
(provenită din conversia de pe hârtie a Cărții funciare nr. 1734). Preț de evaluare/ de pornire a
licitației: 11.242 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori: X. Sarcini: nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului
Călărași - beneﬁciar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru
sau la numărul de telefon: 0242.640846, orele: 8.00 - 16.30. Data aﬁșării: 28.10.2016.

oare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice sau ştiinţe juridice; 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; Inspector, grad profesional superior - Compartiment
Control, Îndeplinirea Măsurilor
Asiguratorii şi Executare Silită a
Debitelor
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: 9 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
AJOFM Ilfov.

CITAȚII
l Numiții Hoch Regina, Hoch
Elias, Hoch Kalman, Hoch Bernat,
Hoch Malvin, Hoch David şi Hoch
Marku sunt citați la Judecătoria
Sighetu Marmației în data de
07.12.2016, ora 8.30, în dosar
1981/307/2016, având ca obiect
uzucapiune, reclamanți Vida
Ileana şi Vida Vasile.
l Se citează parata Adochiței
Cecilia cu ultimul domiciliu
cunoscut in comuna Pârjol, sat
Tarata, jud. Bacău, la Judecătoria
Moineşti, dosar 206/260/2016,
termen 13.12.2016 08:30, obiect
divorţ, reclamant Adochiței
Niculai.
l Numitul Giacalone Vito este
citat la Judecătoria Iaşi, în calitate
de pârât, în ziua de 15 dec 2016 ora

8:30, Sala 6, complet c02m, în
proces cu Ciofu Claudia Iuliana
având ca obiect divorț fără minori.
l Numitul Tudorache Cristian, cu
ultimul cunoscut in sat Slobozia,
comuna Schitu Duca, jud. Iasi, in
calitate de parat, in proces cu
reclamanta Marin Liliana Teodora,
in dosarul Judecatoriei Iasi cu
numarul 7821/245/2015, cauza ce
are ca obiect-exercitare autoritate
parinteasca, stabilire domiciliu
minor si pensie de intretinere, este
chemat in aceasta instanta pentru
data de 17.11.2016, camera sala 6,
complet C02 m, ora 8.30.
l Subscrisa SC Nutu SRL, din
Rm.Vâlcea, cheamă în judecată pe
Georgescu Dumitru, din com.
Stoeneşti, sat Stoeneşti, jud.
Vâlcea, la Tribunalul Vâlcea, în
dosarul nr. 2812/90/2015, pentru
data de 15.11.2016, având ca obiect
pretenţii aferente contractului de
muncă.
l Numiţii Zamfir Florică şi
Zamfir Paula, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Mun.Craiova, str.
Calea Bucureşti, bl. E3, sc.1, ap.17,
jud.Dolj, sunt citaţi la Judecătoria
Craiova, pentru data de Luni,
21.11.2016, ora 8.30, completul
CF7, sala 1, în calitate de pârâţi în
Dosarul Civ. Nr.731/215/2016, în
procesul având ca obiect pretenţii,
cu reclamanta Asociaţia de Proprietari nr.9 Craiova.
l Numiţii: Nyenyestyan Gyorgy,
Urda Ioan l.Alexandru, Urda Nita
l.Alexandru, Urda Alexa l.Vasile
l.Alexandru, Urda Ioan l.Vasile l.
Alexandru, Man Irina vad.I.Papp
Simion, Papp Olga, Papp Zora,
Papp Simion, Leordean Istvan lui
Gyorgy, cu domiciliul necunoscut,
sunt citaţi la Judecătoria Vişeu de
Sus, la termenul de judecată din
data de 10.11.2016, ora 8.30, în
ca lita te de pâ r â ţi, în do s .
nr.733/336/2016, având ca obiect
uzucapiune, reclamant fiind Leordean Catalin Vasile.
l Citaţie prin publicitate
“Domnul Stănică Mircea Mihai şi
Stănică Dan Cantemir, cu domiciliu în Baia Mare, Str.B-dul Bucu-

r e ş t i , n r. 2 6 A , a p . 4 3 , j u d .
Maramureş, sunteţi citaţi în
dosarul nr.2101/222/2013, aflat pe
roul Judecătoriei Dorohoi, jud.
Botoşani, la termenul de judecată
din data de 16.11.2016, în calitate
de pârâţi, dosarul având ca obiect
emiterea unei hotărâri care să ţină
loc de act autentic. Noi, în calitate
de reclamanţi, vă facem cunoscut
că sunteţi citaţi ca pârâţi prin
Jurnalul Naţional de către
Posteucă Viorica, Posteucă Sebastian, Crăciun Carmen Florentina
din Dorohoi, jud. Botoşani şi
Posteucă Radu Constantin, toţi din
Str.Aprodul Arbore, nr. 11. Suntem
de accord cu numirea unui avocat
din oficiu, al cărui onorariu să-l
platim noi, care să vă susţină pe
dumneavoastră.”

DIVERSE
l Tempo Insolv SPRL anunta
deschiderea procedurii simplificate
de insolventa privind pe Rope
Construct SRL, cu sediul in
Plopeni, str. Armoniei, nr.9, bl.C10,
sc.B, et.2, ap.57, judetul Prahova,
J29/215/2002, CUI 14474900,
Tr ib una lul Pr a ho v a , do s a r
nr.6371/105/2016. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor 07/12/2016,
termenul tabel preliminar
16/12/2016, termen tabel definitiv
10/01/2017, adunarea creditorilor
va avea loc la 16/12/2016 ora 11 la
sediul lichidatorului judiciar.
l Judecătoria Iaşi, dosar nr.
17803/245/2015, sentința civilă nr.
4912/2016, admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamanta Faur Elena cu dom. proc.
ales la cab. av. Hrincă Romeo din
localitatea Păun, com. Bârnova,
jud. Iaşi, in contradictoriu cu
pârâtul Faur Mirel Titi cu domiciliul în sat/com. Miroslava, jud. Iaşi.
Dispune desfacerea căsătoriei
încheiate între părți la data de
01.10.2014 şi înregistrată în
Registru de Stare Civilă al Primăriei Municipiului Iaşi sub nr. 416 la
data de 01.10.2014, din culpa
comună. Dispune revenirea reclamantei la numele purtat anterior
căsătoriei, acela de “Iacob”. Cu
drept de apel în 30 de zile de la

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal-20270. Dosar de executare nr.
20493221. Nr. 36782 din 28.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de
bunuri imobile. Anul 2016, Luna Octombrie Ziua 28. 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 24, luna noiembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Lehliu Gară, str.
Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
SC Destin Construct SRL, cu sediul ﬁscal în localitatea București, Bld. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 3, et. 8,
ap. 89, sector 3, cod de identiﬁcare ﬁscală 20493221: - teren extravilan în suprafață de 5.000 mp,
situat în loc. Fundulea, jud. Călărași, nr. cadastral 1668, Carte funciară nr. 2242, tarlaua 10, parcela
60. Dobândit în baza act notarial nr. 2611 din data de 12.08.2008, emis de BNP Ivan Gabriela. Valoare
evaluare/ vânzare: 40.151 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori: X. Sarcini: nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului
Călărași - beneﬁciar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru
sau la numărul de telefon: 0242.640846, orele: 8.00 - 16.30. Data aﬁșării: 28.10.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
comunicare, calea de atac urmând
a fi depusă la Judecătoria Iași, sub
sancțiunea anulării. Pronunțată în
ședință public, astăzi 25.04.2016.

LICITAȚII
l Sucursala Exploatarea Miniera
Rm. Vâlcea, cu sediul în str. Cpt.
Negoescu, nr. 15, organizează licitația publică deschisă cu strigare în
data de 15.11.2016, ora 12.00, la
sediu său, pentru vânzarea următoarelor materiale rezultate din
casări: fier vechi nepregătit; oțel
inox; aluminiu; cupru (sârmă);
bronz; plumb. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul societății, Biroul Mecano-Energetic în
fiecare zi lucrătoare între orele
08.00-15.00.
l Anunţ privind închirierea prin
licitaţie publică cu strigare a terenului în suprafaţă de 10.000mp.
Consiliul Local al Comunei Bucov
scoate la licitaţie, în vederea închirierii, următoarele suprafeţe de
teren: suprafaţa de 10.000mp teren
T99, situat în comuna Bucov, după
cum urmează: Lotul I nr.cadastral
22702, suprafaţă 4.679,00mp,
Lotul II nr.cadastral 22703, suprafaţă 4.679,00mp și Lotul III nr.
cadastral 22704, suprafaţă de
642mp. Caietul de sarcini se ridică
de la sediul primăriei începând cu
data de 31.10.2016. Contravaloarea unui caiet de sarcini este de
10Lei. Preţ de pornire: 1Euro/mp/
an. Pasul minim de pornire:
0,10Euro/mp/an. Licitaţia are loc
în data de 14.11.2016, ora 09.30, la
sediul Primăriei Comunei Bucov,
str.Constantin Stere, nr.1, comuna
Bucov, judeţul Prahova, cod poștal:
107110. Relaţii la tel: 0244.275.046.
l 1.SC FISE Electrica Serv SA
-SISE Electrica Transilvania Nord,
cu sediul în Cluj Napoca, str.
Ta b e r e i , n r. 2 0 , t e l . / f a x :
+40372.640.394, achiziţionează
„Anvelope și camere” în cantităţile
și condiţiile prevăzute în documentaţia de atribuire. Adresa la care se
poate solicita documentaţia de atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj
Napoca, str.Taberei, nr.20, tel./fax:
+40372.640.394. Documentaţia de
atribuire se pune la dispoziţia

operatorilor economici în urma
solicitării acestora. 2.Procedura
aplicată: licitaţie deschisă. 3.Locul
de livrare a produselor: conform
specificaţiilor din documentaţia de
atribuire. 4.Durata contractului:
maxim 60 zile. 5.Data-limită de
primire a ofertelor: 15.11.2016, ora
11.30. Data deschiderii ofertelor:
15.11.2016, ora 12.00. 6.Adresa la
care se depun ofertele: sediul SISE
Transilvania Nord, Cluj Napoca,
str.Taberei, nr.20, secretariat
general. 7.Limba de redactare a
ofertelor: limba română.
l Control Trading SRL, societate
in reorganizare, prin administrator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare urmatoarele
bunuri mobile: autoturism BMW
5 3 0 i , n r. i n m a t r i c u l a r e
PH-40-CTR, an fabricatie 2006 –
4.800 euro; autoturism Ford
M o n d e o , n r. i n m a t r i c u l a r e
PH-47-PRD, an fabricatie 2008 –
3.920 euro; autoturism Peugeot
107, nr. inmatriculare B-18-FUC,
an fabricatie 2009 – 1.920 euro;
autoutilitara Fiat Doblo, nr. inmatriculare PH-36-CTR, an fabricatie
2007 – 2.240 euro; autoturism
Volkswagen Golf, an fabricatie
2 0 0 7 , n r. i n m a t r i c u l a r e
PH-66-CTR, avariat, la pretul
3.360 euro. Pretul bunurilor sunt
cu TVA inclus. Licitatiile se vor
organiza in data de 07.11.2016 ora
13:30, iar in cazul in care bunurile
nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de
11.11.2016, 14.11.2016, 18.11.2016,
21.11.2016, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Dosarul de prezentare si
conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul administratorului judiciar. Telefon/fax:
0244597808; mobil:0761132931/
0744425340 sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.
l Debitorul SC Lamar Organization SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Și
Asociații S.P.R.L., scoate la vânzare:
Proprietate imobiliară situată în
zona Ceair, Lot 32, Bușteni, județul
Prahova, constând în clădire, cu o
suprafață utilă totală de 210,16mp,

suprafață construită la sol a clădirii
fiind de 114,08mp plus. Prețul de
pornire al licitației este de
90.066euro, exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini este de 2.000Lei
exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO59BPOS70606511137RON04
deschis la Bancpost, Sucursala
Universitate, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu până la data și
ora ședinței de licitație, a garanției
de 10% din prețul de pornire a licitației și de achiziționarea până la
aceeași dată a Caietului de sarcini
pentru proprietatea imobiliară.
Pentru proprietatea imobiliară
menționată mai sus prima ședință
de licitație a fost fixată în data de
15.11.2016, ora 14.30, iar aceasta nu
se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor avea
loc în datele de 22.11.2016,
29.11.2016, 06.12.2016 și
13.12.2016, ora 14.30. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzesti nr.71, et.5,
sector 1. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon: 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
l Foraj Bucuresti SA București,
str. Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade, nr. 14, sector 1, cod de
identificare fiscală 1567268, număr
de ordine în registrul comerţului
J40/1864/1991, prin lichidator
judiciar VIA INSOLV SPRL cu
sediul in Ploiești, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Prahova,
dosar nr.14605/3/2011, Tribunalul
București, Secția a VII-a Civilă,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică la pretul de evaluare redus
cu 50% pachetul de 4.563.372
actiuni, reprezentand 95,8013%
din capitalul social al Foradex Vest
SA Bucuresti, sector 1, str. Milcov,
nr. 5, cladirea C25, J40/3266/2012,
CUI 29948491, la valoarea de
1,12295 lei/actiune, respectiv
5.124.438,59 lei. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de
prezentare de la sediul lichidatorului judiciar și vor depune oferta
impreuna cu taxa de garanţie de
5% din valoarea stabilită pentru
bunul scos la vânzare până cel mai
târziu în preziua organizării licita-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal
Municipal Fetești. Nr. 13820/31.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016,
luna 11, ziua 24. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. În temeiul art. 250, alin (2) din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua 24, luna 11, anul 2016, ora 10.00, Serviciul Fiscal Municipal Fetești organizează
licitație publică pentru următoarele bunuri mobile, la sediul sau în str. Ceahlăului Ans. 44 Parter,
proprietate a debitorului I.I. Ciocea Gabriel Alexandru, cu domiciliul fiscal în localitatea Stelnica, nr. -,
bl. -, sc. -, apt. -, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 26796887: Denumirea bunurilor mobile,
descriere sumară, (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul,
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; 1). Tractor
Belarus 952,3, model D - 245, 5C2, putere, kW (cp) - 70 ( 95 ), viteza nominală arbore cotit, rot/min 1800, nr. de cilindri - 4, an fabricație 2010, preț de pornire la licitație: 30.586 lei, 20%; 2). Cositoare
rotativă 1,85 m tip Kosirca an fabricație 2010, serie 7552, preț de pornire la licitație: 1346 lei, 20%.
Bunurile mobile susmenționate se află pe raza localității Stelnica, Jud. Ialomița. Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea
227 / 2015 privind Codul Fiscal. Licitația se află la al treilea termen. Prețul de pornire al licitației este
diminuat cu 50% din prețul de evaluare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vinzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea 207/2015, republicată cu modificările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d din, Legea 207/2015 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul. 0243.364.750, interior 17.

ţiei. Licitaţia va avea loc în data de
09.11.2016, ora 15/00. In cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată la 23.11.2016, 07.12.2016,
21.12.2016 respectiv 11.01.2017 la
aceeasi ora la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.
l Consiliul Local Gura Vitioarei,
cu sediul în comuna Gura Vitioarei,
str. Principală, nr. 214, cod fiscal
2843965, adresa e-mail: guravitioarei@prefecturaprahova.ro, prin
reprezentant legal, primar Tirifon
Gheorghe, anunță închirierea pe o
perioadă de 5 ani, prin licitație
publică: spațiu punct farmaceutic
în suprafață de 21 mp din cadrul
Dispensarului Uman Făgetu, situat
în intravilanul satului Făgetu,
comuna Gura Vitioarei, aparținând
domeniului public al comunei Gura
Vitioarei; spațiu în suprafață de
10,63 mp și spațiu în suprafață de
19,80 mp numit în continuarespațiu croitorie, din cadrul Școlii
Gura Vitioarei (local vechi), situată
in intravilanul satului Gura Vitioarei, comuna Gura Vitioarei,
aparținand domeniului public.
Licitația va avea loc în data de
24.11.2016, orele 10,00 la sediul
Primariei comunei Gura Vitioarei.
Documentația de licitație se ridică
de la sediul Primariei. Garanția de
participare la licitație este de 1000
lei. Depunerea ofertelor se va face
până la data de 24.11.2016, orele
9,00, la sediul Primăriei Gura Vitioarei.
l Societatea Complexul Energetic
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu,
str. A.I. Cuza, nr.15, judeţul Gorj,
număr de înmatriculare la Registrul
Comerţului J18/311/2012, C.U.I.
30267310, cont RO 59 RZBR 0000
06001465 2248 deschis la
Raiffaeisen Bank - Sucursala
Tg-Jiu, judeţului Gorj, organizează
în data de 09.11.2016, ora 10:00,
licitatie publica cu oferta de pret in
plic inchis pentru vanzarea de
„bunuri valorificabile – ulei uzat”.
Cantitatea de ulei uzat pentru care
se organizează licitaţie este de
79.388,14 kg. Preţul minim de
pornire este de 1,70 lei/kg. Tipul
licitaţiei: deschisă, cu o etapă de
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calificare și cu o etapă de licitaţie, în
runde succesive cu ofertă de preţ în
plic închis. Documentaţia de valorificare se poate procura, in baza
unei solicitari scrise, de la sediul
organizatorului: str. A.I. Cuza, nr. 5,
Targu Jiu, Gorj, persoana de
contact: Iustin Marian Stiuca, tel:
0253.205465, fax: 0253.227281,
adresa e-mail iustin.stiuca@ceoltenia.ro. Data limită de depunere a
ofertelor este 09.11.2016, ora 09:00.

J40/13522/2013, declară pierdut
(nul) Registru de zilieri cu seria
RZGX nr. 0034748 eliberat de ITM
București.

PIERDERI

l Declar pierdut și nul contract de
vânzare cumpărare pe numele
Constantinescu Ioana cumpărătoare, încheiat la B.N. Dan Cristina Mihaela cu număr încheiere
autentificare 1204/22.VI.2009.

l Proces-verbal predare-primire
locuinta nr.208/112/1998, Rizea
Maria. Il declar nul.
l Pierdut Proces-verbal de
receptie locuinta, pe numele Soare
Constantina. Declar nul.
l Pierdute Card ADR si Atestat
profesional transport Marfa emise
pe numele Stefanica Andrei
Lucian. Le declar nule.
l Pierdut permis de conducere nr.
V00094360S, eliberat de IPJ
Vaslui, Certificat pregătire profesională nr. 0202871000, valabil până
la 05.04.2018 și cartela
conducătorului auto nr. 000
000 000570A000 valabilă
până la 30.09.2018, eliberate
de A.R.R. Vaslui pe numele
Ungureanu Dorin Paul. Se
declară nule.

l Declar pierdut Certificat de
Inregistrare seria B nr. 2749908 din
data de 20.05.2013, firma Florea
A.M. Vasile P.F.A., sediul sat
Moara Vlăsiei, Comuna Moara
Vlăsiei, Strada Zorilor nr.16, judeţ
Ilfov, C.U.I. 31665721.

l Societatea Comercială SANRIN
Trans S.R.L., cu sediul în București,
str. Elocinţei nr. 17B, J40/13612/2008,
RO 24326480, declar pierdute și nule
următoarele documente: 1. Certificat
înregistrare; 2. Certificat constatator
pentru sediul social; 3. Certificat de
înregistrare în scopuri TVA; 4. Act
constitutiv. Le declar pierdute și
nule.

DECESE

l Declar pierdută legitimaţia
de membru vânător seria B
nr. 0323 eliberată de A.V.P.S
Bradul București la data de
29.XI.2011 pe numele Iancu
Dragoș Cristian.
l S.C. Artă Sacră Bizantină
S.R.L. -sediul- București,
Sector 5, C.U.I. 35190390,
J40/13403/2015, declară
pierdut facturierul cu seria
ASB de la 1-50 din care
completate și emise de la
1-38, iar de la 39- 50 nule;
declarăm nule și chitanţele
ASB 39- 50.
l S.C. ESSA Sales & Distribution S.R.L., Str. Siret nr.40,
Sector 1, C.U.I. 27206038,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal-20270. Dosar de executare nr.
16324739/2016. Nr. 36778 din 28.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/
Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Octombrie, Ziua 28. 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 17, luna noiembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Lehliu Gară, str.
Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
SC Lavi Med SRL, cu sediul ﬁscal în localitatea București, str. Sg. Maj. Ion Nedeleanu, nr. 14, bl. V23,
sc. 1, etaj 4, ap. 15, cod de identiﬁcare ﬁscală 16324739: - Teren extravilan în suprafață de 25.800
mp, UAT Lehliu Gară (nr. cad. 23331). Valoare evaluare/ vânzare: 103.573 lei (exclusiv TVA). - Bazin
piscicol în suprafață de 66.433 mp UAT Lehliu Gară (nr. cad. 1152). Valoare evaluare/ vânzare:
207.427 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea
bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori:
X. Sarcini: nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație,
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație,
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va vira în
contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - beneﬁciar AJFP
Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242.640846, orele: 8.00 16.30. Data aﬁșării: 28.10.2016.

