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OFERTE SERVICIU
l Firmă de construcţii angajează: buldo-
excavatorist, echipă muncitori calificaţi în 
construcţii. Tel: 0733.973.007
 
l Angajam vopsitor si sablator cu experi-
enţă.Asteptam CV-ul dvs. pe adresa de 
e-mail: recrutari@alpaccess.com. Relaţii 
la telefon: 0344.141.445
 
l Primăria comunei Beciu, judeţul 
Teleorman organizează concurs în data de 
29.09.2016, ora 10,00 (proba srisă) şi 
30.09.2016, ora 10,00 (proba practică) la 
sediul primăriei, concurs în vederea 
ocupării funcţiei contractuale de asistent 
comunitar. Condiţiile de participare sunt 
următoarele: studii postliceale sanitare, 
vechime minim un an în domeniul studi-
ilor. Dosarele de înscriere se pot depune la 
sediul primăriei comunei Beciu, până la 
data de 21.09.2016, ora 16,00. Relaţii 
suplimentare la tel. 0247/356918.
 
l Primaria comunei Gura Vitioarei, cu 
sediul in comuna Gura Vitioarei, str. 
Principala, nr.214, judetul Prahova, orga-
nizează concurs pentru ocuparea: - func-
tiei contractuale vacante de muncitor 
necalificat (femeie), timp partial – 4 ore/
zi, compartiment administrativ-deservire: 
-proba scrisa – in data de 03.10.2016, ora 
10:00; -interviul – in data de 05.10.2016, 
ora 10:00; -termen depunere dosare – 10 
zile de la aparitia in M.Of., partea aIIIa. 
Condiţiile generale de participare: cele 
prevazute la art. 3 din HG 286/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Condiţii specifice de participare: Studii 
generale. Nu se solicita vechime in 
munca. Relaţii suplimentare la sediul 
Primariei comunei Gura Vitioarei, între 
orele 8:00 – 16:30, la nr. tel 0244285067, 
int.105.
 
l ICME ECAB SA –CABLEL –fabrica 
de cabluri electrice angajează STIVUI-
TORIST –pentru stivuitor de 5-7 tone –
(autorizat ISCIR). Se oferă condiţii foarte 
bune de salarizare, plata orelor suplimen-
tare, prime lunare, prime cu ocazia sarbă-
torilor şi tichete de masă. Candidaţii 
interesaţi sunt invitaţi zilnic între orele 
09:00-13:00 la sediul companiei din Str.
Drumul Intre Tarlale, nr.42, Sector -3. 
Relaţii la telefoanele:  021.209.03.09 sau 
021.209.01.13.
 
l Casa  de Asigurari de Sanatate 
Ialomita, cu sediul in Slobozia, str. Matei 
Basarab, nr.175, organizeaza concurs in 
data de  19.09.2016– proba scrisa si in 
data de 21.09.2016 -interviul, pentru 
ocuparea   postului  temporar  vacant de: 
1. Referent, grad profesional superior – 
Serviciul B.F.C.E.A.C.C.M.  Studii  medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat.  

Vechime in specialitate studiilor – 
minimum – 9 ani. Cunoştinţe operare  
cxalculator atestate cu certificat; Cunos-
tinte operare ERP /SIUI. Relatii supli-
mentare se pot obtine la telefon 0243 / 
231665, sau la sediul CAS Ialomita  din 
Municipiul Slobozia, Str. Matei Basarab 
nr.175.
 
l Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe 
Marinescu”, cu sediul în localitatea 
Târnăveni, str.Dr.Victor Babeş, nr.2, 
judetul Mureş, organizează concurs, 
conform HG 286/23.03.2011, pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante 
de: Zidar-zugrav, 1 post pe durată deter-
minată. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 03.10.2016, ora 
09.00; -Proba practică în data de 
10.10.2016, ora 09.00; -Interviu în data de 
10.10.2016, ora 12.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii pentru postul de  
Zidar-zugrav trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii speciale: Calificare 
în funcţia de Zidar-zugrav şi vechime de 
minim 1 an. Candidatii vor depune dosa-
rele de participare la concurs  în perioada: 
09.09.2016- 22.09.2016 la sediul Spitalului 
Municipal „Dr.Gh.Marinescu” Târnăveni. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului 
Municipal „Dr.Gh.Marinescu” Târnăveni, 
telefon: 0265.446.161 interior 150, fax: 
0265.446.156.
 
l Ansamblul Artistic Profesionist ’’Doina 
Gorjului’’ Tg-Jiu, cu sediul în Tg-Jiu, str. 
Traian nr.5 , organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant de 
execuție pe perioadă nedeterminată  – 
inspector de specialitate – din cadrul 
Compartimentului programe şi achiziții 
publice. Concursul se va desfăşura la 
sediul Ansamblului Artistic Profesionist 
’’Doina Gorjului’’ din Tg-Jiu şi va consta 
în următoarele probe: - proba scrisă în 
data de 03 octombrie 2016, ora 10.00; - 
proba interviu în data de 05 octombrie 
2016, ora 10.00; Candidații trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: I. Condiții generale prevăzute de 
art.3 din Regulamentul-cadru anexă la 
H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale; II. Condiții 
specifice: să fie absolvent de studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul ştiințelor juridice 
sau economice; - să aibă o vechime în 
specialitatea studiilor de minim 7 ani – 
experiența în achiziții publice, constitue 
un avantaj; cunoştințe operare PC (ates-
tare prin documente emise de instituții 
sau alte entități de specialitate). Dosarele 
de concurs se depun la sediul Ansam-
blului Artistic Profesionist ’’Doina 

Gorjului’’ Tg-Jiu, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării prezentului 
anunț în Monitorul Oficial al României, 
Partea III-a, respectiv 22 septembrie 2016 
ora 14.00. Relații suplimentare se pot 
obține de la sediul Ansamblului Artistic 
Profesionist ’’Doina Gorjului’’ Tg-Jiu, la 
secretariatul  inst ituției ,  te lefon 
0253/216179.
 
l Spitalul Municipal Fălticeni organi-
zeaza concurs în conformitate cu prevede-
rile HGR 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la sediul unităţii 
din str.Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tual vacante: -1 post asistent debutant 
secţia ATI; -1 post asistent debutant UTS; 
-1 post asistent debutant CPU; -2 posturi 
asistent debutant secţia Pediatrie; -1 post 
îngrijitoare secţia Chirurgie; -1 post îngri-
jitoare CPU; -1 post brancardier CPU. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
30.09.2016, ora 10.00. Data şi ora inter-
viului vor fi anunţate după proba scrisă. 
Dosarele de concurs se depun la Serv.
RUNOS până pe data 22.09.2016 inclusiv, 
ora 15.00. Condiţii de participare pentru 
asistenţi medicali debutanţi: -diplomă de 
asistent medical generalist; -vechimea nu 
este necesară. Condiţii de participare 
pentru îngrijitoare şi brancardier: -minim 
şcoală generală; -vechimea nu este nece-
sară. Anunţul de concurs, bibliografia, 
tematica de concurs se află afişate la 
avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon nr.0752.126.627, 0752.126.626.
 
l Spitalul Municipal Fălticeni organi-
zează concurs în conformitate cu prevede-
rile HGR 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la sediul unităţii 
din str.Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale temporar vacante: -1 post asistent 
debutant secţia Pediatrie; -1 post asistent 
debutant secţia Obstetrică ginecologie. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
03.10.2016, ora 10.00. Data şi ora inter-
viului vor fi anunţate după proba scrisă. 
Dosarele de concurs se depun la Serv.
RUNOS până pe data 15.09.2016 inclusiv, 
ora 15.00. Condiţii de participare: 
-diplomă de asistent medical generalist; 
-vechimea nu este necesară. Anunţul de 
concurs, bibliografia, tematica de concurs 
se află afişate la avizierul unităţii şi pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon nr.0752.126.627, 
0752.126.626.
 
l Spitalul Municipal Fălticeni organi-
zează concurs în conformitate cu prevede-
rile HGR 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la sediul unităţii 
din str.Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, pentru 
ocuparea unui post contractual vacant de 

operator calculator debutant la CPU. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
03.10.2016, ora 13.00. Data şi ora inter-
viului vor fi anunţate după proba scrisă. 
Dosarele de concurs se depun la Serv. 
RUNOS până pe data 22.09.2016 inclusiv, 
ora 15.00. Condiţii de participare: 
-diplomă de bacalaureat; -certificat 
operator calculator; -vechimea nu este 
necesară. Anunţul de concurs, biblio-
grafia, tematica de concurs se află afişate 
la avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii.  
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon nr.0752.126.627, 0752.126.626.
 
l Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul în 
localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4, 
judeţul Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale temporar 
vacante  de: Asistent medical debutant - 
un post la Secţia Chirurgie, studii postli-
ceale, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.09.2016, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 23.09.2016, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
23.09.2016, ora 14.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -îndeplinesc 
condiţiile de studii; -nu au fost condam-
naţi definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul; -au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează; -vechimea nu este nece-
sară. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de: 
15.09.2016, ora 15.00, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget, str.Spitalului, nr.4. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului 
Orăşenesc Făget, persoană de contact: 
Lera Virginica, telefon: 0256.320.860 
int.19, fax: 0256.320.039.
 
l Şcoala Profesională Reviga, cu sediul 
în comuna Reviga, str.Şcolii, nr.13, judeţul 
Ialomiţa, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale temporar 
vacante de: -secretar, studii medii- 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011 (actualizat*). 
Concursul se va desfăşura astfel: 1.Proba 
scrisă în data de 23 septembrie 2016, ora 
9.00. 2.Proba practică în data de 26 
septembrie 2016, ora 9.00. 3.Interviul în 
data de 28 septembrie 2016, ora 9.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii (diplomă de bacala-
ureat); -vechime: fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la  
concurs în perioada 09-15 septembrie 
2016  între orele 10.00-14.00 (în zilele 
lucrătoare) la sediul instituţiei. Biblio-
grafia şi tematica pentru concurs vor fi 
afişate la sediul instituţiei. Relaţii supli-
mentare la sediul din Str.Şcolii, Nr.13, 
Comuna Reviga ,  Jud.Ia lomiţa , 
tel.0243.246.242, 0243.246.107, e-mail: 
sc_reviga@yahoo.com
 
l Şcoala Gimnazială Crizbav, cu sediul 
în com.Crizbav, Str.Principală, Nr.387, 
judeţul Braşov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Muncitor de întreținere, cu 
atribuții de fochist: Număr posturi: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 30.09.2016, ora 09.00; -Proba 
practică în data de 30.09.2016, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 30.09.2016, ora 

15.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -Să aibă minim 8 clase; 
-Deținerea unui certificat de calificare 
pentru meseria de fochist pentru cazane 
de joasă presiune; -Cunoştințe minime în 
domenii: construcțiilor (gresie, faianță, 
parchet, zugrăvit), lucrări de curățenie şi 
întreținere; -vechimea nu este obligatorie. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Crizbav, str.Principală 
387, între orele 11.00-14.00. Relaţii supli-
mentare la sediul: Şcolii Gimnaziale 
Crizbav, persoană de contact: Illyes 
Ramona Monica, telefon: 0268.481.753, 
fax: 0268.481.753, e-mail: sec_crizbav@
yahoo.com
 
l Comuna Tîrgşoru Vechi, cu sediul în 
localitatea Tîrgşoru Vechi, sat Strejnicu, 
str.Principală, nr.200, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
-Numele funcţiei: şofer gr.II (vitanja) - 1 
post, Compartiment Administrativ Între-
ţinere, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 30.09.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 03.10 .2016, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: medii; -vechime: 1 
an; -permis de conducere. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul  Primăriei 
Comunei Tîrgşoru Vechi. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primariei Comunei 
Tîrgşoru Vechi, persoană de contact: 
D r a g u l i n  G e o r g i a n a ,  t e l e f o n : 
0244.482.291, fax: 0244.482.555, E-mail: 
primtgvechi@yahoo.com 
 
l Primăria comunei Panaci, cu sediul în 
localitatea Panaci, judeţul Suceava, orga-
nizează conform HG 286/2011 concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -şofer utilaje: un post. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 30.09.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 04.10.2016, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -Şofer: a)studii medii; b)
vechime minim 5 ani; c)posesor al unui 
permis de conducere valabil care sa 
cuprindă gradele B, Tr. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Primariei comunei 
Panaci. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primariei comunei Panaci, persoană de 
contact :  Cozan Vasi le ,  te lefon: 
0731.315.595.
 
l Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Timişoara organizează concurs conform 
HG 286/2011 la sediul unităţii pentru 
ocuparea posturilor contractual vacante 
permanente de muncitor calificat - 1 post, 
1 post de îngrijitoare şi 4 posturi de infir-
mieră. Desfăşurarea concursului: 
-05.10.2016, ora 10.00 proba practică; 
-07.10.2016, ora 10.00 proba de interviu. 
1.Cerinţele postului: Muncitor calificat: 
-Studii medii (Şcoală profesională+ 
cursuri de calificare) +acte doveditoare; 

-Abilităţi bune de comunicare, seriozitate, 
meticulozitate, adaptabilitate; -Respec-
tarea normelor de disciplină; -Fără 
vechime. Infirmieră: -Şcoală generală; 
-Curs de Cruce Roşie sau Curs de îngri-
jire bătrâni la domiciliu; -Abilităţi bune de 
comunicare, seriozitate, meticulozitate, 
adaptabilitate; -Respectarea normelor de 
disciplină; -Fără vechime. Îngrijitoare: 
-Şcoală generală; -Abilităţi bune de comu-
nicare, seriozitate, meticulozitate, adapta-
bilitate; -Respectarea normelor de 
disciplină; -Fără vechime. 2.Documente 
solicitate pentru dosarul de înscriere: 
-Cerere de înscriere la concurs adresată 
conducerii unităţii; -Copia actului de 
identitate +acte de stare civilă; -Copiile 
documentelor care să ateste nivelul studi-
ilor, specializărilor sau diferite cursuri 
efectuate; -Copia carnetului de muncă; 
-Cazier judiciar; -Adeverinţă medicală; 
-Curriculum vitae; -Recomandare de la 
ultimul loc de muncă. Dosarele de 
înscriere se pot depune până la data de 
22.09.2016, ora 15.00, la Sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Timişoara 
-compartimentul contabilitate -resurse 
umane. Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii din Str.Inocenţiu Klein, 
nr.29. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
tel.0256.208.715 sau la sediul unităţii.
 
l Având în vedere prevederile H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Primăria Comunei 
Grozeşti,  Judeţul Mehedinţi, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
postului contractual vacant de asistent 
medical comunitar, debutant, pe perioadă 
determinată, până când postul nu va mai 
primi finanţare de la Direcţia de Sănătate 
Publică Mehedinţi. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Comunei 
Grozeşti, Judeţul Mehedinţi, în data de 
30.09.2016, orele 10, proba scrisă şi în 
data de 03.10.2016, orele 10 -interviul. 
Condiţii de participare conform art.3 din 
H.G. nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii specifice: 
studii postliceale de asistent medical 
generalist. Condiţii de desfăşurare a 
concursului: 1.Perioada pentru depunerea 
dosarelor de înscriere: 09.09.2016- 
22.09.2016, orele 12; 2.Selecţia dosarelor 
de înscriere: 23.09.2016- 26.09.2016; 3.
Proba scrisă: 30.09.2016, ora 10.00; 4.
Interviul: 03.10.2016, ora 10.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Grozeşti, Judeţul 
Mehedinţi, telefon 0252373750.
 
l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Hunedoara, cu sediul în 
Deva, Str.Unirii, nr.2,  scoate la concurs în 
data de 20.09.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant: Expert, grad profesi-
onal superior – Centrul de Formare 
Profesională Petroşani; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de licenţă absol-
vite 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, 
Power Point, Internet (nivel mediu); Iniţi-
ativă şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în termen de 
8 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Hunedoara. 
 
l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Vaslui, cu sediul în 
Vaslui, str. Spiru Haret, nr.5,  scoate la 
concurs, în data de 12.10.2016, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant:  Consilier,  grad profesi-
onal  debutant -  Compartiment 
Înregistrare şi Stabilire Drepturi Şomeri; 
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; 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Slănic. Biroul Colectare Executare Silită. S.F.O. 

Slănic anunță organizarea licitației la sediul din strada 23 August, 

nr. 13, oraș Slănic, jud. Prahova, privind vânzarea: - Teren 

intravilan, categoria curți - construcții, 534 m.p., format din două 

trupuri: suprafață de 448 m.p. și suprafață de 86 m.p., clădire - 

grajd din lemn, suprafață de 24,60 m.p. și cota indiviză de 1/3 

m.p. din teren curte acces, situate în com. Vărbilău, sat Livadea, 

nr. 134, jud. Prahova, prețul de pornire al licitației este de 19099 

lei exclusiv TVA, în data de 29.09.2016, ora 10.00. Anunțul nr. 

12825 din 07.09.2016 poate fi consultat la sediul organului fiscal, 

la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date suplimentare 

privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 

ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.240976, persoană de 

contact: Buzea Radu. Data afișării: 08.09.2016. 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 

Municipal Câmpina, Bd. Carol I, nr. 31, județul Prahova, tel. 0244.376.011, fax 0244.376.010. Nr. 

97033/06.09.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din. Legea 207/2015 privind Codul de procedură, 

S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina, bd. Carol I, nr. 31 licitație publică deschisă în 

vederea vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - În data de 20.09.2016, ora 13.00, teren 

intravilan 213 mp, categoria de folosință curți - construcții, situat în localitatea Valea Doftanei, sat 

Tesila, punct „Centru”, jud. Prahova, preț de pornire 13.025 lei, proprietatea debitoarei Stanciu Ana 

Ruxandra - Ploiesti, jud. Prahova; - În data de 20.09.2016, ora 14.30, autoclav Asal 760, preț de 

pornire 1.539 lei; densitometru Biosan Den, preț de pornire 1.046 lei; analizor BS 400, preț de pornire 

106.770 lei; autoclav Asal 760, preț de pornire 2.266 lei; autoclav SD 2000, preț de pornire 1.766 lei; 

termostat, preț de pornire 1.295 lei; hotă lux laminar, preț de pornire 2.237 lei; termostat, preț de 

pornire 1.295 lei; centrală, preț de pornire 1.648 lei; sistem electroforeză, preț de pornire 2.939 lei; 

sistem electroforeză, preț de pornire 3.141 lei; sistem electroforeză, preț de pornire 5.119 lei; hotă lux 

laminar V 700, preț de pornire 4.350 lei; densitometru, preț de pornire 727 lei; AMC PH - metru si 

densitometru, preț de pornire 1.697 lei; autoturism Ford Mondeo, an fabricație 2006, preț de pornire 

14.216 lei, proprietatea debitoarei S.C. Sanomed S.R.L. - Cornu; - În data de 21.09.2016, ora 13.00, 

autotractor Iveco tip 440E43T/75, an fabricație 2002, preț de pornire 27.101 lei; semiremorcă 

cisterna Magyar, an fabricație 1999, preț de pornire 32.861 lei; autotractor MAN 18 413/FLS/TG410A, 

an fabricație 2002, preț de pornire 30.150 lei; autotractor MAN TG 460A XXL, an fabricație 2002, preț 

de pornire 31.844 lei; autotractor MAN 18 413 FLS/TG-A, an fabricație 2002, preț de pornire 30.150 

lei, proprietatea debitoarei S.C. Corydob Peco Serv S.R.L. - Poiana Câmpina, jud. Prahova; - În data de 

21.09.2016, ora 14.30, construcție - chioșc metalic, 54 mp, situat în localitatea Breaza, str. Victoriei, 

F.N., jud. Prahova, preț de pornire 40.826 lei si construcție - chioșc metalic, 67 mp, situat în localitatea 

Breaza, Aleea Parcului, F.N., jud. Prahova, preț de pornire 47.539 lei, proprietatea debitoarei S.C. 

Ferny S.R.L. - Breaza. Prețurile de pornire ale licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi 

consultate la sediul S.F.M. Câmpina, la sediul primăriei în raza căreia se află bunurile și pe site-ul ANAF 

(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la depu-      

nerea ofertelor, puteți apela nr. de telefon 0244.376.010; 0244.376.011, persoană de contact: dl. 

Pavel Gheorghe.
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Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Propunem ca data de desfăşurare a 
concursului: 12.10.2016 – ora 1000 – 
proba scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Vaslui.
 
l În temeiul prevederilor art.7 din Regu-
lamentul cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, Primăria 
Oraşului Horezu, cu sediul în oraşul 
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unei funcţii contractuale 
de execuţie vacante, respectiv Consilier 
juridic, treapta profesională II la 
Compartimentul Executare silită din 
cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Horezu astfel: Data 
desfăşurării concursului: -selecția dosa-
relor, 23.09.2016, -proba scrisă, în data de 
30.09.2016, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere se pot depune la sediul institu-
ţiei, compartimentul Resurse Umane, 
Juridic, în perioada 09.09.2016-
22.09.2016, ora 16.00. Condiţii de partici-
pare la concurs: -Consilier juridic, treapta 
profesională II; -Nr.posturi: 1; -Nivel 
studii: Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în ştiințe juridice; 
-Vechime: Minim 3 ani vechime în specia-
litatea funcției. Calendarul concursului: 
-Depunerea dosarelor: termen 09.09.2016-
22.09.2016; -Selecţia dosarelor: termen 
23.09.2016; -Proba scrisă: 30.09.2016, ora 
10.00; -Depunere contestaţii proba scrisă: 
03.10.2016; -Afişarea rezultatelor după 
contestaţii: termen 04.10.2016; -Interviul: 
05.10.2016, ora 11.00; -Rezultatul final al 
concursului: termen 06.10.2016. Biblio-
grafia de concurs şi actele necesare 
înscrierii la concurs se afişază la sediul 
instituției. Date de contact ale secreta-
rului comisiei, Cîrstea Elena Cristina 
-Biroul Juridic, Administrație locală, 
Resurse Umane, Salarizare, 0250.860.190.
 
l Unitatea militara 02439 Bucuresti 
organizeaza concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi vacante de personal 
civil contractual: a) 1post vacant de 
executie “Instructor de specialitate gr.I” 
(studii superioare) - biroul contabilitate 
proprie,finantare si centralizare situatii 
financiare/sectia financiar-contabila. 
-vechime: -minim 3ani si 6luni in speciali-
tatea studiilor absolvite; -minim 6ani 
vechime in munca; -proba scrisa: 
30.09.2016, ora 9.00; -interviu: 05.10.2016, 
ora 9.00; -data limita de depunere a dosa-
relor: 22.09.2016, ora 15.00. b) 1post 
vacant de executie “Economist gr.I” 
(studii superioare) -compartimentul 
planificare bugetara -vechime:- minim 
3ani si 6luni in specialitatea studiilor 
absolvite; -minim 6ani vechime in munca; 
-proba scrisa: 30.09.2016, ora 13.00; 
-interviu: 05.10.2016, ora_13.00; -data 
l imita de depunere a dosarelor: 
22.09.2016, ora 15.00. c) 1post vacant de 
executie “Referent de specialitate gr.I” 
(studii superioare) biroul mentenanta si 
coordonare achizitii publice. -vechime: 
-minim 6ani si 6luni in specialitatea studi-
ilor absolvite; -proba scrisa: 03.10.2016, 
ora 9.00; -interviu: 06.10.2016, ora 9.00; 
-data limita de depunere a dosarelor: 
22.09.2016, ora 15.00. Depunerea dosa-
relor si organizarea concursurilor se vor 
face la sediul U.M.02439, strada Insti-
tutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1 
Bucuresti, unde vor fi afisate si detaliile 
organizatorice necesare.Date de contact 
ale secretarului, la telefon: 0213196006 
interior 166.
 
l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Vâlcea cu sediul în 
Râmnicu Vâlcea, str.Dacia, nr. 8, Bl. Tran-
scozia scoate la concurs, în data de 
30.09.2016 la sediul agenţiei următorul 

post contractual de execuţie vacant 
conform H.G. nr.286/23.03.2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Şofer - 
Compartimentul Achiziţii Publice, 
Administrativ, Protecţia Muncii şi PSI; 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale conform art. 3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei de execuţie  vacantă: 
Studii medii absolvite cu diplmă de baca-
laureat; Carnet de conducere categoria 
B+C+E; vechime de 10 ani în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului.  
Concursul se va desfăşura la sediul 
AJOFM Vâlcea şi va avea doua probe: 
Proba scrisa şi interviul; Programul 
concursului: 30.09.2016 – ora 900 – proba 
scrisă,  Data si ora interviului se afişează 
odată cu rezultatul la proba scrisă. 
Termenul limita de depunere a dosarelor 
de concurs este de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
de art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibli-
ografia de concurs sunt afişate la sediu şi 
pe site-ul instituţiei. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul AJOFM Vâlcea.
 
l Autoritatea Feroviara Romana-AFER, 
institutie publica finantata din venituri 
proprii cu sediul in: Calea Grivitei, nr. 
393, Sector.1 Bucuresti, in conformitate 
cu prevederile Regulamentului -cadru 
aprobat prin: HG. nr. 286/2011 cu modifi-
carile si completarile ulterioare, organi-
zeaza concurs: -pentru ocuparea-pe 
durata nedeterminata -a urmatoarelor 
functii contractuale de executie vacan-
te:-INSPECTOR DE STAT-gradul IA, 1 
.post, la Serviciul Linii Ferate Industriale 
din cadrul Autoritatii de Siguranta Fero-
viara Romane -ASFR;-INSPECTOR DE 
STAT gradul. IA, 1. post, la Inspectoratul 
de Siguranta Feroviara Bucuresti din 
cadrul Autoritatii de Siguranta Feroviara 
Romane -ASFR;-INSPECTOR DE STAT 
–gradul IA, 1.post, la-Inspectoratul de 
Siguranta Feroviara Iasi din cadrul Auto-
ritatii de Siguranta Feroviara Romane 
-ASFR;-INSPECTOR TEHNIC –gradul 
IA, 2.posturi, la-Serviciul Monitoriza-
re-”CE”/NNTR din cadrul Organismului 
Notificat Feroviar Roman -ONFR;-EX-
PERT –gradul IA, 1 post, la -Serviciul 
Fonduri Structurale, Investitii, Achizitii; 
-EXPERT- gradul II, 1 post, la -Serviciul 
Relatii Internationale, Traduceri. Condi-
tiile generale pe care trebuie sa le indepli-
neasca candidatii sunt cele prevazute 
la-art.3 din: Regulamentul-cadru aprobat 
prin: HG .nr. 286/2011_ cu modificarile si 
completarile ulterioare. Conditiile speci-
fice potrivit cerintelor posturilor: -Pentru 
functiile de INSPECTOR DE STAT-
gradul IA: -studii universitare tehnice 
absolvite cu diploma de licenta sau echi-
valenta;-experienta necesara executarii 
operatiunilor specifice postului:-mi-
nimum- 15 ani vechime in specialitate in 
domeniul feroviar; -pentru posturile de la 
Inspectoratul de Siguranta Feroviara 
Bucuresti si Inspectoratul de Siguranta 
Feroviara Iasi activitatea se desfasoara pe 
raza Inspectorarului de Siguranta Fero-
viara unde postul este incadrat conform 
statului de functii;-cunostinte operare PC. 
Pentru functiile de -INSPECTOR 
TEHNIC –gradul IA: -studii universitare 
tehnice absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalenta;-experienta necesara 
executarii operatiunilor specifice postului 
-minimum- 15 ani vechime in specialitate 
in activitatea de constructia, moderni-
zarea, exploatarea, intretinerea si repa-
rarea materialului rulant, fabricarea si 
recon- 
ditionarea subansamblurilor si pieselor de 
schimb utilizate la revizia si repararea 
materialului rulant;-cunostinte operare.
PC. Pentru functia de –EXPERT gradul 
IA:-studii universitare tehnice absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta; 
-experienta necesara executarii operatiu-
nilor specifice postului minimum-15 ani 
vechime in specialitate in domeniul fero-
viar; -cunostinte operare PC. Pentru 

functia de -EXPERT-gradul.II: -studii 
universitare in domeniul relatiilor inter-
nationale absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalenta; -experienta necesara 
executarii operatiunilor specifice postu-
lui-minimum -5 ani vechime in speciali-
tate ;  -cert i f icat  de  competenta 
lingvistica:-limba engleza si limba fran-
ceza;-cunostinte operare.PC. Termenul 
limita de depunere a dosarului de concurs 
este data de:22.09.2016_ora:12,00. Locul 
de desfasurare a concursului:-sediul 
Autoritatii Feroviare Romane-AFER, 
Corp.B, parter, camera.101;-proba scrisa 
in data de: 29.09.2016_ora:10,00, interviul 
in data de:05.10.2016, incepand cu 
ora:10,00. Tematica si bibliografia de 
concurs, aferenta fiecarei functii, precum 
si alte informatii necesare pot fi studiate 
pe site-ul AFER (http://www.afer.ro/) 
-sectiunea Informatii/Anunturi/Cariera. 
Relatii suplimentare privind organizarea 
si desfasurarea concursului se pot obtine 
la telefon: 021.307.22.22.
 
l Agenţia Municipală pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, 
Sector 5, Str.Spătaru Preda  nr. 12, scoate 
la concurs, în data de 10.10.2016, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei 
următoarele posturi vacante: 1. Consilier, 
grad profesional superior– ALOFM sector 
3. 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, 
Power Point, Internet– nivel mediu; Iniţi-
ativă şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; 2. Consilier, grad profesional 
superior– ALOFM sector 5. 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 exerci-
tării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet– nivel mediu; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 3. 
Consilier, grad profesional principal– 
ALOFM sector 5. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universi-
tare 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, Power Point, 
Internet– nivel mediu; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 4. 
Expert, grad profesional asistent– 
Serviciu Control, Îndeplinirea Măsurilor 
Asiguratorii şi Executare Silită a Debi-
telor. 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, 
Power Point, Internet– nivel mediu; Iniţi-
ativă şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; 5. Referent, grad profesional 
superior– Compartiment RUS, Comuni-
care şi Secretariatul Consiliului Consul-
tativ. Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii liceale, respectiv 
studii studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 

operare PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet– nivel mediu; Iniţiativă şi creati-
vitate, 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 
AMOFM Bucureşti.

CITAŢII
l Cirimpei Constantin este citat  la Jude-
cătoria Botoşani, în proces cu reclamanta 
Cirimpei Elena,   în dosarul nr. 
16246/193/2015, avand ca obiect divorț, 
termen  de judecata 16.09.2016
 
l Reclamantul  Pătrău Ciprian 
Alexandru citează pe parata Radu 
Maricica domiciliata in Comăneşti, str. 
Pietricica nr. 61, jud. Bacău, la Judecă-
toria Moineşti, pentru data 13.09.2016 ora 
08:00, dosar 3742/260/2015, obiect contes-
taţie executare.   
 
l Doamna Pârpală Cristiana este 
chemată pentru 12 septembrie 2016 la 
Judecătoria Horezu, jud. Vâlcea, în proces 
de divorț cu soțul ei Pârpală Nicolae, în 
dosar civil nr. 335/241/2016.
 
l Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat în 
comuna Casin, judeţul Bacău, Cimpoia 
Elena domiciliată în oraş Oneşti, str. 
Libertăţii, nr. 29, sc A, apt. 8, judeţul 
Bacău, Calistru George Valentin domici-
liat în comuna Tudor Vladimirescu, 
judeţul Arad, sunt citaţi în dosar nr. 
1890/222/2009* la termenul din data de 
14.09.2016, la Judecătoria Dorohoi în 
calitate de pârâţi, ,,partaj succesoral”, 
reclamantă Aghiorghiesei Rodica.
 
l Referitor la dosarul civil  nr. 
3721/312/2015 aflat pe rolul Judecătoriei 
Slobozia, contestatorul Danciu Gabriel 
cheamă în faţa acestei instanţe pentru 
termenul din data de 20.09.2016 pe 
numita Pasăre Tatiana. Obiectul dosa-
rului îl constituie contestaţie la execu-
tare. Pentru aceasta a fost desemnat 
curator special, avocat Ianc Ion Octa-
vian, telefon: 0723.236.901.
 
l Munteanu Maria C.I. MX 664259, cu 
domiciliul în Ruseni Vechi, com. 
Holboca, jud. Iaşi, este citată la Judecă-
toria Iaşi, Secția Civilă, în calitate de 
pârâtă, la data de 21 septembrie 2016, 
ora  8 .30 ,  C32,  în  dosarul  nr. 
17853/245/2014, având ca obiect partaj 
judiciar ieşire din indiviziune.
 
l Autoritatea publică locală a Secto-
rului 4 al Municipiului Bucureşti, în 
temeiul Legii nr.421/2002, citează public 
proprietarii/deţinătorii vehiculelor, 
aflate pe domeniul public, pentru luarea 
măsurilor de eliberare a domeniului 
public, pentru vehiculule: Dacia Nova, 
culoare gri, aflat pe str.Mărţişor x str.
Dâmbului, Dacia break, culoare albă, 
aflat pe şos. Olteniţei nr.240 şi Opel, 
culoare albastră, aflat pe str. Urziceni 
nr.11-13, bl.14, vis a vis de sc.3. În caz 
contrar se va dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transportarea şi 
depozitarea într-un loc special 
amenajat, respectiv Şoseaua Berceni 
nr.38A, Sector 4, Bucureşti.

DIVERSE
l SC Three Pharm SRL anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj în cadrul 
procedurii de evaluare adecvată, de a nu 
solicita parcurgerea celorlalte etape ale 
procedurii de evaluare adecvată pentru 
proiectul „Spor de putere pentru MUC 
Mănăstirea Dej T” propus a fi amplasat 
în comuna Mica, localitatea Mănăstirea, 
jud.Cluj. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, 
Calea Dorobanţilor, nr.99, în zilele de: 
luni-joi, între orele 09.00-16.30, şi vineri, 
între orele 9.00-14.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 

pentru Protecţia Mediului Cluj, în zilele 
de luni-joi, între orele 08.00-16.30, şi 
vineri, între orele 8.00-14.00.
 
l SC Three Pharm SRL anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj în cadrul 
procedurii de evaluare adecvată, de a nu 
solicita parcurgerea celorlalte etape ale 
procedurii de evaluare adecvată pentru 
proiectul „Spor de putere pentru MHC 
Mănăstirea Dej IP” propus a fi amplasat 
în comuna Mica, localitatea Mănăstirea, 
jud.Cluj. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, 
Calea Dorobanţilor, nr.99, în zilele de: 
luni-joi, între orele 09.00-16.30, şi vineri, 
între orele 9.00-14.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, în zilele 
de luni-joi, între orele 08.00-16.30, şi 
vineri, între orele 8.00-14.00. 
 
l Sc. Stratum Energy Romania L.L.C. 
Wilmington –Sucursala Bucuresti, 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a acorduli de 
mediu pentru proiectul ‘’forajul 
sondelor 9 si 14 poduri si careu foraj ‘’, 
propus a se realiza in extravilanul 
comunei PODURI, jud BACAU. Infor-
matiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Bacau,srt. 
Oituz,nr.23 si la sediul SC Stratum 
Energy Romania Llc Wilmington-Su-
cursala Bucuresti cu sediul in Bucuresti, 
strada Tipografilor, nr.11-15,S Park,cla-
direa B3,et.2, sector 1,Bucuresti, in zilele 
de luni-joi,intre orele 8-16.30 si vineri 
intre orele 8-14. Observatiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM Bacau.

 
l NOTIFICĂRI

lAndrei Ioan IPURL notifica deschi-
derea procedurii generale de insolventa 
a debitoarei Dorya Fashion SRL cu 
sediul în Comuna Brebu, sat Brebu 
Mănăstirei, nr.122, Judetul Prahova, 
dosar nr. 5202/105/2016, Tribunalul 
Prahova. Termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a creantelor 
18.10.2016; termen tabel preliminar: 
04.11.2016; termen tabel definitiv: 
28.11.2016; data sedintei adunarii credi-
torilor 09.11.2016, ora si locul urmand a 
fi stabilite de administratorul judiciar 
provizoriu, care va convoca toti credi-
torii debitoarei.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, județul Iaşi, 
organizează licitație public deschisă în 
data de 28.09.2016, pentru: -Concesio-
nare teren în suprafață de 941,50m.p., 
T54, orele 10.00; -Concesionare teren în 
suprafață de 781,12m.p., T56 orele 
11.00. Caietul de sarcini poate fi obținut 
de la Biroul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Miroslava, județul Iaşi. Costul 
caietului de sarcini este de 50 lei. Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 
28.09.2016, orele 9.00.
 
l Penitenciarul Ploieşti, cu sediul în str. 
Rudului nr.49, telefon 0244/526834, 

organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru închirierea a 3 spaţii pentru 
comercializarea de produse către 
persoanele private de libertate, astfel: la 
sediul unității 43 mp, la Moara Nouă 
22,03 mp, la Movila Vulpii 16,17 mp. 
Licitaţia va avea loc la sediul unităţii in 
data de 19.09.2016 ora 10:30 . În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta în 
data de  26.09.2015 ora 10:30. Condiţiile 
privind participarea şi adjudecarea sunt 
cuprinse în Fişa de date şi Caietul de 
sarcini, care se pot ridica de la sediul 
unităţii începând cu data de 20.09.2015. 
Preţul de pornire pentru închiriere este 
de 180 lei/mp/lună pentru sediu si 100 
lei/m/luna pentru sectii, valoarea saltului 
de licitare 5 lei. Garanţia de participare 
este de 2774.40 lei. Termen depunere 
garanţie de participare si  documente 
solicitate: 14.09.2015 ora 10:00.
 
l Municipiul Drăgăşani organizează 
licitaţie deschisă, pentru concesionarea 
unui teren în suprafaţa de 23,76 mp 
aparţinând domeniului public al munici-
piului Drăgăşani, situat în stradă T. 
Vadimirescu nr. 381, bl. T9 parter pentru 
amenajare cale de acces la sediu firmă şi 
terasă deschisă. Documentele necesare 
participării la această licitaţie se pot 
ridica de la Direcţia DSP – Birou 
Contracte din str. Piaţa Pandurilor nr. 1, 
în urma achitării contravalorii Caietului 
de Sarcini în suma de 54 lei. Licitaţia se 
va ţine la data de 30.09.2016, orele 10:30 
în Sala de Şedinţe a primăriei Mun. 
Drăgăşani, situat în strada Piaţa Pandu-
rilor nr. 1. Relaţii suplimentare puteţi 
afla apelând la numerele de telefon: 
0250-811.990.
 
l Municipiul Drăgăşani organizează 
licitaţie deschisă, pentru concesionarea 
unui teren în suprafaţa de 52  mp apar-
ţinând domeniului public al munici-
piului Drăgăşani, situat în strada 
Rahova nr. 106 pentru desfasurareacti-
vitate sanitary-veterinara. Documentele 
necesare participării la această licitaţie 
se pot ridica de la Direcţia DSP – Birou 
Contracte din str. Piaţa Pandurilor nr. 1, 
în urma achitării contravalorii Caietului 
de Sarcini în suma de 54 lei. Licitaţia se 
va ţine la data de 30.09.2016, orele 10:00 
în Sala de Şedinţe a primăriei Mun. 
Drăgăşani, situat în strada Piaţa Pandu-
rilor nr. 1. Relaţii suplimentare puteţi 
afla apelând la numerele de telefon: 
0250-811.990.
 
l C.N. Administraţia Porturilor 
Dunării Fluviale S.A. Giurgiu organi-
zează, în data de 21.09.2016, ora 11:00, 
la sediul companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică deschisă 
cu strigare pentru închirierea suprafeţei 
de 550 mp teritoriu portuar, din Portul 
de Pasageri Drobeta Turnu Severin, 
judeţul Mehedinţi. Închirierea terito-
riului portuar se va face pentru desfă-
şurarea de activităţi portuare, prin 
licitaţie publică deschisă cu strigare în 
conformitate cu prevederile: -H.G. 
nr.520/1998 privind înfiinţarea C.N. 
A.P.D.F. S.A. Giurgiu, modificată şi 
completată cu H.G nr. 596 / 13.05.2009; 
-O.G.nr. 22/1999 republicată, privind 
administrarea porturilor şi căilor navi-
gabile, utilizarea infrastructurilor de 
transport naval aparţinând domeniului 
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public al statului, precum şi desfăşu-
rarea activităţilor de transport naval în 
porturi şi pe căile navigabile interioare; 
-Ordinul M.T.I nr.1286/2012 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 
închirierea infrastructurii de transport 
naval care aparţine domeniului public 
al statului şi este concesionată adminis-
traţiilor portuare şi/sau de căi naviga-
bile interioare. Documentaţia de 
licitaţie, în valoare de 100 lei, la care se 
adaugă T.VA, poate fi achiziţionată de 
la sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, 
şos.Portului, nr.1, începând cu data de 
06.09.2016, iar ofertele pot fi depuse la 
sediul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu din 
Municipiul Giurgiu, şos.Portului nr.1, 
până la data de 19.09.2016, ora 14:30. 
Precizăm că nu se percepe taxă de 
participare la licitaţie. Informaţii supli-
mentare pot fi obţinute la telefon nr. 
0246/213003, fax 021/3110521, e-mail 
patrimoniu@apdf.ro.
 
l FC PETROLUL SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică mijloace de 
trasport pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 25%: Volkswagen 
Jetta an 2007 (19.500 lei), Volkswagen 
Polo an 2008 (12.635,25 lei), Volkswagen 
Polo an 2007 (14.039,25 lei), autoutili-
tara Peugeot Expert an 2008 (23.870,25 
lei), Subaru Forester an 2008 (38.223,75 
lei), Peugeot 206 an 2005 (7.482,00 lei), 
Dacia Logan an 2007 (6.997,50 lei), 
Peugeot 407 an 2010 (25.974,75 lei), 
autobuz Volvo an 2009 (310.347,00 lei), 
Peugeot 308 an 2011 (19.965,75 lei), 
Volkswagen Passat an 2011 (37.842,75 
lei), Peugeot 207 an 2007 (7.379,25 lei), 
Volkswagen Polo an 2008 (15.448,50 lei), 
Toyota Yaris an 2006 (11.773,50 lei), 
Opel Astra an 2007 (16.807,50 lei). Valo-
rile de evaluare nu contin TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
15.09.2016, ora 14/30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 20.09.2016, 26.09.2016 
si 30.09.2016 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
 
l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în reor-
ganizare anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor imobile, reprezen-
tand: -Teren acces CF 40023, cad: 5531 
top 1146/4 Reşița,  suprafata de 1.440 
mp - pret 17.777 lei; -Teren acces CF 
33684, cad: 3288 top 1173/1174/22 
Reşița, suprafata de 583 mp - pret 7.197 
lei, -Teren acces CF 33685, cad: 3289 top 
1173/1174/23 Reşița, suprafata de 1.430 
mp - pret 17.653 lei, -Teren arabil CF 
36089, cad: 3267 top 1173/1174/1 Reşița, 
suprafata de 4.477 mp - pret 110.537 lei,  
-Teren arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reşița, suprafata de 1.578 
mp - pret 38.961 lei;  -Teren arabil CF 
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10 
Reşița, suprafata de 600 mp - pret 
14.814 lei; situate în Reşița zona Calea 
Caransebeşului, Jud. Caraş Severin; 
-Teren  CF 36091  Țerova ,  top 
809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp - pret 
1.305 lei; -Teren CF 36092 Țerova, top 
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 mp - 
pret 50.218 lei; situate în Reşița în apro-
piere de Calea Caransebeşului, jud. 
Caraş-Sverin; -Teren fâneață CF 39948, 
top 809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 111.773 lei; situat în 
Reşița zona Calea Caransebeşului, jud. 
Caraş-Severin; - Garsonieră CF 30491, 
C1-U10 Reşița, Top 600/3/b/1/P/IV, 
suprafata de 35,08 mp - pret 60.781 lei;  
situată în Văliug, bl. 2 garsoniere 
Semenic, parter, ap. 4, jud. Caraş-Se-
verin; - Casă şi Teren aferent CF 32343 
top 295, suprafata de 2.877 mp - pret 
85.780 lei. situate în  Fârliug nr. 232, jud. 
Caraş-Severin. Pretul de pornire al lici-
tatiei este de 100% din pretul de 
evaluare. Caietele de sarcini se pot achi-
zitiona de la sediul ales al administrato-
rului judiciar din Resita, str. 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 
20.09.2016, orele 12.30, la sediul ales al 
administratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 
21, Jud. Caras - Severin.
 
l C.I.I. Şerbănescu Maria lichidator 
judiciar al debitoarei. SC Cristelsi SRL, 
J29/746/1993, CUI RO3649364 cu 
sediul in Valenii de Munte Str. Progre-
sului Nr. 20a, Judetul Prahova, socie-
tate în faliment dosar nr.4469/105/2013, 
anunta organizarea de licitatii publice 
cu strigare,   in fiecare zi de joi ora 10, 
cu reducere 30% la preturile de 
evaluare, pentru urmatoarele bunuri 
imobile si mobile: 1. Baraca metali-
ca-chiosc, situată în com.Măneciu, jud.
Prahova, an construcţie 1993, supra-
faţa 24 mp, înălţime 2,3 m. preţ 
2.391lei; 2. Cladire (fosta centrală 
termică), situată în Vălenii de Munte, 
B.dul. N.Iorga nr.56, jud.Prahova, zona 
DN1A, suprafata 245 mp. Acd.=245 
mp, Au.=206 mp cu reţele existente de 
energie electrică(monofazat şi trifazat), 
apă, gaze, canalizare, telefonie, trafic 
auto redus, an constructie 1984, regim 
de înălţime P, nr. Cadastral 11263, 
H=3,2 m şi TEREN în suprafaţă de 
245 mp, preţ  pornire licitatie 
161.945lei. 3. Clădire magazin+birouri 
situată în Vălenii de Munte str.N.Iorga 
nr.43, zona Gării, DN 1A, înălţime 
P+E, an construcţie 2007, nr.cadastral 
1357, suprafaţă  101 mp, Acd 191,44 
mp, zonă rezidenţial periferică, reţele 
edilitare: energie electrică, apă, gaze, 
încălzire cu centrală proprie pe gaze, 
etaj compartimentat în birouri, hol, 
baie, bucătărie, canalizare, telefonie, 
internet, preţ pornire licitaţie 132.500 
lei; 4. Cladire, situată în comuna Gura 
Vitioarei nr.238 jud.Prahova,zona 
DN1A, tipul construcţiei C1+C2+C3+ 
materiale rezultate din demolarea 
depozitului C4, an construcţie 1998, 
regim înălţime P+1E, nr.cadastral 27, 
sprafaţa Ac=246,75 mp, Acd=246,75 
mp, Au=223.64 mp, H=5.0 m, instalaţii 
electrice(monofazat şi trifazat), sanita-
re(apă, canal priprie şi urbană), încăl-
zire şi TEREN în suprafaţă de 1105 
mp, preţ pornire licitaţie 225.310 lei. 5. 
Parc Auto: Renault Kangoo(2) la Gura 
Vitioarei nr.238 jud.Prahova,zona 
DN1A, pret pornire 2.144 lei, respectiv 
3.004 lei. 6. Mobilier nou (masute 
cafea), obiecte de inventar( impri-
mante, computere, birouri etc) , PIESE 
SI ACCESORII AUTO (piese pentru  
raba,saviem, dacia, logan,aro etc) la 
Vălenii de Munte str.N.Iorga nr.43, 
zona Gării, DN 1A. 7. Echipamente 
tehnologice specifice constructii,  
service auto la Gura Vitioarei nr.238 
jud.Prahova,zona DN1A ( betoniera- 
392 lei, picamer- 1.161 lei, echipament 
cu abur pentru spalat- 3.650 lei, aparat 
echilibrat- 352 lei, generator- 1.906 lei 
etc). *preturile nu contin TVA! *toate 
bunurile mobile si imobile scoase la 
licitatie sunt evaluate. preturile au fost 
reduse corespunzator vechimii si 
uzurii. *rapoartele de evaluare si regu-
lamentul de  vanzare pot fi studiate la 
sediul din Valenii De   Munte, B.Dul 
N.Iorga Nr.45, judetul Prahova zilnic 
intre orele 08.00-16.00. *bunurile pot fi 
vazute in fiecare zi de miercuri, intre 
orele 09.00-12.00. Relatii tel 0244 283 
460.
 
l Municipiul Ploiesti –S.P.F.L. Ploies-
ti-anunta: În temeiul art. 250 alin.(2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de proce-
dură fiscală, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 22 luna spetembrie, anul 2016, 
ora 11.00, în România, judeţul Prahova, 
municipiul Ploiesti, str. Independentei, 
nr. 16, se va vinde prin licitatie urma-
torul bun imobil, proprietate a debito-
rului SC Peco Stedesa SRL cu 
domiciliul fiscal/sediul în România, 
judeţul Prahova, municipiul Ploiesti, str. 
S i p o t e ,  n r. 1 ,  b l . 1 5 1 S ,  a p . 2 7  
CUI-11078382, format din: Birouri Si 
Laborator avand SC de 50 mp, cladire 
depozitare aditivi si camera imbuteliere 
avand SC de 75  mp, SOPRON PSI 

avand suprafata construita de 15 mp, 
cabina poarta avand suprafata 
construita de 6 mp, platforma betonata 
avand SC de 250 mp, platforma pompe 
avand SC de 50  mp, imprejmuire plat-
forma betonata avand cca 100 ml, situat 
in intravilanul mun. PLOIESTI, str. 
GAGENI, nr.88, detinut in baza P.V. 
verbale de receptie nr. 44/31.10.1994, 
45 /31 .10 .1994 ,  46 /31 .10 .1994 , 
47/31.10.1994 si declaratie pentru stabi-
lirea impozitului pe cladirii din data de 
02.05.1995,  fara numarul cadastral  al 
bunului imobil,  preţ de evaluare/de 
pornire al licitaţiei 87501 lei exclusiv 
20% TVA, diminuat cu 50% pentru a 
doua licitaţie conform art.250, alin (11) 
din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, 43751 lei 
exclusiv TVA. Terenul intravilan aferent 
ansamblului de bunuri imobile nu face 
obiectul licitatiei acesta fiind proprie-
tatea Municipiului Ploiesti, aflat in 
a d m i n i s t r a t i a  T C E  P l o i e s t i , 
CUI-1355770. Bunurile imobile mai sus 
menţionate sunt grevate de următoarele 
sarcini: sechestre executorii, inregistrate 
in Registul Digital de Transcriptiuni si 
Inscriptiuni Imobiliare privind bunurile 
imobile situate in localitatea Ploiesti, in 
favoarea Serviciul Public Finante 
Locale Ploiesti, conform proceselor 
verbale de sechestru asupra bunurilor 
imobile si  ansamblu de bunuri 
nr.39787/18.04.2011, 39789/18.04.2011, 
39785/18.04.2011, 39791/18.04.2011, 
11676/31.01.2012, 11675/31.01.2012, 
11674/31.01.2012, 11673/31.01.2012, 
65307/18.06.2014. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare.Toti cei intere-
sati in cumparea bunurilor sunt invitati 
sa se prezinte la data stabilita pentru 
vanzare si la locul fixat in acest scop, iar 
pana la acel termen sa depuna docu-
mentele de participare la licitatie preva-
zute in caietul de sarcini pana la data de 
21.09.2016, ora 16.30 inclusiv.Caietul de 
sarcini poate fi achizitionat de la Servi-
ciul Urmarire Si Incasare Creante 
Bugetare al creditorului cu sediul in 
localitatea Ploiesti, str. Sos. Vestului, 
(fosta scoala de soferii), nr.19, et.2, 
cam.1. Pentru informaţii suplimentare, 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la 
telefon numărul 0244/582919

PIERDERI
l Pierdut carnet de student pe numele 
Brinzan Laura-Adriana. Emis de UPB. 
Il declar nul.
 
l Subsemnata, Gabor Elena Madalina, 
declar nula autorizatia de traducator nr. 
15045, emisa in data de 23.5.2016, de 
Ministerul Justitiei.
 
l Pierdut Adeverinta achitare integrala, 
pe numele Petrisor Vasile. O  declar nula
 
l Pierdut Atestat Transport Marfa si 
Atestat ADR pe numele Olteanu 
Mircea-Adrian. Le declar nule.
 
l Pierdut certificat internaţional de 
conducător de ambarcaţiune de agre-
ment clasa D- ape interioare, nr. 17976 
eliberat de A.N.R. la 17.10.2008 pe 
numele Zorocliu Cătălin- Ştefan. Se 
declară nul.
 
l S.C. ADA General Intercom S.R.L., 
C.U.I. RO 26102543, J40/10200/2009, cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Sector 6, Ale 
Poiana Muntelui nr.2, bl. OD3, sc. 5, et. 
6, ap. 188, declar pierdut (nul) Certificat 
de înregistrare original.
 
l Declar pierdut carnetul de student şi 
legitimaţia pe numele Ruse Mircea 
emise de Universitatea Politehnica 
Bucureşti, Facultatea de Energetică.
 
l Pierdut certificat constatator de inre-
gistrare pentru SC Smart Romconsul-
t i n g  S R L ,  C U I  1 6 7 0 6 9 8 4 , 
J40/13727/25.08.2004. Il declar nul
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