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OFERTE SERVICIU
l Transparent Design SRL anga-
jează Operator CNC pentru prelu-
crare geam, preferabil cu experienţă 
cnc sticlă. Oferim condiţii de muncă 
optime, contract de muncă full time. 
Aşteptăm CV la: office@transpa-
rentdeisgn.ro. Tel. 0721.241.412.

l Mars Commercial Center SRL 
angajează personal de serviciu 
pentru un post vacant în cadrul 
societăţii, locaţie în sectorul 1, 
cunoaşterea limbii engleze sau arabe 
constituie un avantaj; oferim salariu 
şi condiţii de muncă motivante. CV 
la office@marscenter.ro. 

l SC Athos Foods SRL, CUI: 
31028567, cu sediul în Pieleşti, 
judeţul Dolj, angajează: funcţionar 
administrativ, referent de speciali-
tate în administraţia publică, admi-
nistrator cumpărări, agent servicii 
clienţi. Cerinţe: studii medii, fără 
experienţă, limba străină nu este 
obligatorie. Tel.0744.597.517.

l Promoterm din Chiajna anga-
jează mecanic întreţinere sediu şi 
şofer marfă. Noul coleg trebuie să 
verifice clădirea şi să se asigure de 
funcţionalitatea echipamentelor ce 
deservesc societatea şi a utilităţilor 
sediului. Trebuie să asigure suport la 
livrarea mărfii (echipamente de 
încălzire/climatizare) şi la organi-
zarea depozitului, împreună cu 
gestionarul.

l Primăria Comunei Andrid, cu 
sediul în localitatea Andrid, str.Prin-
cipală, nr.508, judeţul Satu Mare, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: 1.Muncitor calificat, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 05.01.2018, 
ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Andrid; -Proba interviu în 
data de 11.01.2018, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Andrid. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Muncitor 
calificat, 1 post: -vârsta minimă- 18 
ani împliniţi; -studii- minim şcoală 
prefesională; -posesor permis de 
conducere categoria Tr.; -calificare în 
meseria mecanic utilaje grele şi agri-
cole; -nu sunt condiţii de vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 22.12.2017, ora 15.00, la sediul 
Primăriei Comunei Andrid. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Andrid, persoană de 
contact: Nyilvan Marcel Dumitru, 
t e l e fon :  0261 .820 .409 ,  fax : 
0261.820.492, e-mail: primariaan-
drid@yahoo.com

l Primăria Comunei Bucşani, 
judeţul Dâmboviţa, cu sediul în 
comuna Bucşani, sat Bucşani, strada 
Principală, nr.1228, cod fiscal: 
4344490, organizează concurs în 
vederea ocupării postului contrac-
tual vacant de: 1.Bibliotecar II 
-Compartiment „Bibliotecă”. 
Condiţii de participare: -Studii medii 

absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în muncă: 1 (un) an. Dosa-
rele se vor depune la secretarul loca-
lităţii în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Dosarele de concurs 
vor conține, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba scrisă 
va avea loc: 5 ianuarie 2018, ora 
10.00. Data şi ora susţinerii inter-
viului se vor comunica după susţi-
nerea probei scrise. Concursul va 
avea loc: Biblioteca Judeţeană „Ion 
Heliade Rădulescu“ Dâmboviţa, 
Strada Stelea, Nr.2, municipiul 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, 
persoană de contact: Rotaru Adrian 
-secretar localitate,  telefon: 
0245.235.041, fax: 0245.235.041. 
Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi alte date nece-
sare se pot afla de la sediul instituţiei 
sau de pe pagina web: www.bucsani.
ro

l Primăria Comunei Căpuşu Mare, 
cu sediul în localitatea Căpuşu 
Mare, str.Principală, nr.24A, județul 
Cluj, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
următoarelor funcții publice vacante 
de: Consilier, clasa I, grad asistent, în 
cadrul compartimentului Contabili-
tate. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
17.01.2018, ora 10.00; -Proba de 
interviu în data de 19.01.2018, ora 
9.00. Probele se vor desfăşura la 
sediul Primăriei Căpuşu Mare. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii: absol-
vent de studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în stiințe econo-
mice; -vechime minim 1 an în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice; -să îndeplinesacă 
condițiile prevăzute de art.54 din 
Legea 188/1999. Consilier principal 
în cadrul compartimentului Regis-
trul agricol-fond funciar. Concursul 
se va desfăşura astfel:  -Proba scrisă 
în data de 17.01.2018, ora 10.00; 
-Proba de interviu în data de 
19.01.2018, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul juridic sau 
să fie absolvent de studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul măsurători 
terestre şi cadastru; -vechime 5 ani 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcției publice; -să îndepli-
nească condițiile prevăzute de art.54 
din Legea 188/1999. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Căpuşu Mare, 
din satul Căpuşu Mare, nr.24A, 

județul Cluj, camera 12 -secretariat. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Căpuşu Mare, din 
satul Căpuşu Mare, nr.24A, județul 
Cluj, cam.12, secretariat, persoană 
de contact: consilier superior Iancu 
Daniela, telefon: 0264.350.006, fax: 
0264.350.006, e-mail: pcapusu@
yahoo.com.

l Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în 
strada Cuza Vodă, nr.67, localitatea 
Târgu Frumos, judeţul Iaşi, organi-
zează, conform prevederilor HG 
nr.611/2008, concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcției publice de 
execuție vacante de referent III asis-
tent din cadrul Compartimentului 
Evidența Persoanelor. Concursul va 
avea loc în data de 10 ianuarie 2018, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data şi 
ora interviului vor fi anunțate după 
proba scrisă. Dosarele de înscriere se 
vor depune în termen de 20 zile 
calendaristice de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
instituției, strada Cuza Vodă, nr.67, 
localitatea Târgu Frumos, telefon: 
0232.710.906, interior: 105, e-mail: 
resurseumane@primariatgfrumos.
ro, la secretariatul comisiei de 
concurs, persoană de contact: consi-
lier Ivanov Adriana. Condiţiile de 
participare la concurs: Candidații 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 R2/A, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţii de studii: Studii medii 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
Condiţii de vechime: Minim 6 luni în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice de execuţie de 
grad profesional asistent, conform 
art.57, alin.5), lit.a) din Legea 
nr.188/1999 (R/A), privind Statutul 
funcţionarilor publici. Alte infor-
maţii pot fi obţinute la sediul institu-
ţiei  sau de pe site-ul:  www.
primariatgfrumos.ro, la secţiunea 
„Anunţuri publice”, „Concursuri”. 

l Grădinița cu Program Normal 
„Țăndărică” Suceava, cu sediul în 
localitatea Suceava, strada Muncii, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Numele 
funcţiei: ½ normă administrator 
financiar, ½ normă secretar; -Număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 

desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 05.01.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 05.01.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii 
superioare economice; -vechime: 5 
ani. Condiții specifice de participare: 
-studii superioare de lungă sau 
scurtă durată, absolvite cu diplomă 
în domeniul ştiinţelor economice; 
-experiență în specialitatea studiilor: 
minim 5 ani; -cursuri de perfecţio-
nare/specializare atestate prin deţi-
nerea unui certificat în domeniul 
auditului intern constituie un 
avantaj; -cunoştințe avansate 
operare PC; -limba engleză nivel 
mediu/avansat; -disponibilitate la 
timp de lucru prelungit. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Grădiniței cu Program 
Normal „Țăndărică” Suceava. 
Relaţii suplimentare la sediul Grădi-
n i ț e i  c u  P r o g r a m  N o r m a l 
„Țăndărică” Suceava, persoană de 
contact: Alecsa Iuliana, telefon: 
0745.184.588, fax: 0230.518.677, 
e-mail: iuliana_alecsa@yahoo.com

l Şcoala Gimnazială Comuna 
Bucovăţ, cu sediul în localitatea 
Bucovăţ, strada Principală, numărul 
178, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Numele 
funcţiei: Îngrijitor, 0,50 normă, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba pract ică  în  data  de 
05.01.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 05.01.2018, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: minime 
generale; -vechime: 1 an. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Comuna 
Bucovăţ. Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcoala Gimnazială Comuna 
Bucovăţ, persoană de contact: 
M a g d a ş  S i m o n a ,  t e l e f o n : 
0735.870.139, fax: 0256.296.265, 
e-mail: scoala_bucovat@yahoo.com 

l Comuna Ciolăneşti, cu sediul în 
localitatea Ciolăneşti, strada Calea 
Roşiori de Vede, numărul 225, 
judeţul Teleorman, organizează 

concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiilor publice 
vacante de: 1.Referent, clasa III, 
grad profesional superior, 1 post; 
2.Inspector, clasa I, grad profesional 
principal, 1 post. Concursul se va 
desfăşura la sediul Comuna Ciolă-
neşti astfel: -Proba scrisă în data de 
15.01.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 17.01.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: -Refe-
rent, clasa III, grad profesional 
superior: studii medii; -Inspector, 
clasa I, grad profesional principal: 
studii superioare; -vechime: -Refe-
rent, clasa III, grad profesional 
superior: 9 ani; -Inspector, clasa I, 
grad profesional principal: 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Comunei Ciolăneşti. Relaţii 
suplimentare si coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs: La sediul instituției: 
Comunei Ciolăneşti. Persoană de 
contact: Laceanu Ionel -Primar, 
telefon/fax: 0766.530.273, e-mail: 
primaria_ciolanesti@yahoo.com.  

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data de 
10.01.2018, ora 11.00, următoarele 
posturi funcţii publice: Programul 
concursului: -10.01.2018 -ora 11.00 
-proba scrisă. Interviul se susţine, de 
regulă, într-un termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Data şi ora susţinerii 
interviului se afişează o dată cu 
rezultate le  la  proba scr isă . 
-08.12.2017 -publicitate concurs. 
Direcția Achiziții Publice: Serviciul 
Achiziții Publice: 1.un post funcție 
publică de conducere  de şef serviciu. 
Condiţiile de participare: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în una/unul din următoarele: a)
ramuri de ştiință: -ştiințe economice; 
-ştiințe juridice- specializarea drept; 
b)domenii: -inginerie civilă; -ştiințe 
administrative- specializarea admi-
nistraţie publică; -vechimea în speci-
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alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 2 ani; 
-studii de masterat sau postuniversi-
tare în domeniul administrației 
publice, management ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice. Cerințe specifice: 
cursuri de pregătire /perfecționare/ 
formare specializată în domeniul 
achizițiilor publice, dovedite cu 
diplomă /certificat / atestat /adeve-
rință. 2. un post funcție publică de 
execuție de consilier juridic, clasa I, 
gradul profesional superior. Condi-
ţiile de participare: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul Drept; -vechimea 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitări i  funcţiei  publ ice : 
minimum 9 ani. Cerințe specifice: 
cursuri de pregătire/perfecționare/ 
formare specializată în domeniul 
achizițiilor publice, dovedite cu 
diplomă/certificat/ adeverință. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
ţului ,  începând cu data de 
08.12.2017, ora 8.00, şi până în data 
de 27.12.2017, ora 16.30. Concursul 
se va desfăşura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 0243.230.200, int. 
234, persoană de contact: Diaco-
nescu Gheorghiţa,  consi l ier 
Compartiment Resurse Umane.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
09.01.2018 orele 10.00 proba scrisă şi 
în data de 15.01.2018 interviul  
pentru ocuparea unei  funcții  
publice  de execuție: - consilier, clasa 
I, grad profesional debutant  la 
Compartimentul constatare, impu-
nere, persoane fizice, Direcția taxe, 
impozite locale Dorohoi. Principa-
lele cerinţe  obligatorii  de partici-
pare la  concurs; - Studii  superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalent; - 
Specialitatea studiilor în domeniul: 
ştiințelor economice, informatică, 
automatică, ingineria sistemelor, 
calculatoare şi tehnologia informa-
tică,  matematică; - Noțiuni de 
operare pe calculator : avansat - 
Vechime în specialitatea studiilor : 
fără condiții de vechime. Dosarele 
de înscriere se pot depune la 
Compartimentul resurse umane,  în 
termen de 20 de zile calendaristice 
de la data publicării anunțului.  
Pentru relații suplimentare vă puteți 
adresa la Compartimentul  resurse 
umane, din cadrul Primăriei Munici-
piului Dorohoi sau la telefon 
0231/610133, interior 113.

l Consiliul Județean Suceava orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcții publice de 
execuție vacantă de consilier, clasa I, 
grad profesional superior la 
Compartimentul corp de control al 
preşedintelui din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Jude-
țean Suceava. Concursul se organi-
zează la sediul Consiliului Județean 
Suceava, în data de 08.01.2018, ora 
10.00 - proba scrisă şi interviul în 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise. I. Condiţii generale: candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute la art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-

oare. II. Condiţii specifice: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ştiințe economice; vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice de minimum 
9 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial Partea a III-a, la 
sediul Consiliului Județean Suceava, 
din strada Ștefan cel Mare, nr. 36, 
respectiv până la data de 27.12.2017, 
inclusiv. Relații suplimentare cu 
privire la conținutul dosarului, bibli-
ografiei, etc. se pot obține de la afişi-
erul instituției, la camera 319 sau la 
telefon 0230.222.548, int. 120.

l Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) cu 
sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, organizează 
concurs, conf. H.G. nr. 286/2011, 
pentru ocuparea postului contrac-
tual temporar, vacant de secretar 
(M) din cadrul Departamentului de 
Topografie şi Cadastru al Facultăţii 
de Geodezie. Condiţii specifice: 
absolvent cu studii medii, cu 
vechime în muncă de minimum 15 
ani, vechime în activitatea de secre-
tariat de minimum 10 ani, cunoaş-
t e r e a  l e g i s l a ţ i e i  s p e c i f i c e 
învăţământului superior, cunoştinţe 
de operare pe calculator – Word, 
Excell,   nivel mediu, cunoştinţe în 
domeniul biroticii şi secretariatului, 
noţiuni de comunicare în relaţii 
publice şi nu a încetat contractul 
individual de muncă/raportul de 
serviciu pentru motive disciplinare 
în ultimii 5 ani. Data limită până la 
care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 18.12.2017 la 
sediul U.T.C.B., din Bd. Lacul Tei, 
nr. 122-124, Sectorul 2,  Blocul 
Administrativ, camera nr. 33, în 
intervalul orar: 08:00 – 15:30. Proba 
scrisă va avea loc în data de  
27.12.2017, ora 9:00 la sediul 
U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, sector 2, în sala Tempus din  
Facultatea de Geodezie.Data şi ora 
interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Relaţii suplimentare la 
sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 33, pe www.utcb.ro 
sau la telefon: 0212421208, persoana 
de contact: Dragomir  Margareta.

l Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) cu 
sediul în Bucureşti, Bd.Lacul Tei, nr. 

122-124, Sectorul 2, organizează 
concurs, conf. HG nr. 286/2011, , 
pentru ocuparea  următoarelor 
posturi contractuale, vacante: 1) 
secretar (S) - 1 post  în cadrul  Secre-
tariatului Facultăţii de Inginerie în 
Limbi Străine. Condiţii specifice: 
studii superioare finalizate cu cel 
puţin  diplomă de licenţă, (sau echi-
valent), operare pe calculator: Word, 
Excell, Internet/Intranet, (nivel 
mediu), cunoaşterea limbilor străine: 
engleză şi/ sau franceză, (nivel 
minim echivalent A2), abilităţi de 
comunicare cu cetăţeni ai statelor 
membre UE şi non- UE şi vechime 
în muncă  de minimum 5 ani. 2) 
operator calculator electronic şi 
reţele (M) - 1 post în cadrul  
Centrului de calcul al Facultatii 
C.F.D.P. Condiţii specifice: studii 
medii, atestat/diplomă operator 
calculator şi reţele, cunoştinţe în 
domeniul informatic (hardware,sof-
tware, modele şi structuri de date, 
medii de stocare date,texte şi 
imagini, medii de transmisie a infor-
maţiilor, reţele de calculatoare) limbi 
străine: engleza- nivel mediu, spirit 
de ordine şi disciplină, gândire logi-
co-matematică, corectitudine şi 
vechime în muncă de 0 ani. Data 
limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
22.12.2017 la sediul U.T.C.B., Bloc 
Administrativ, camera nr. 33, în 
intervalul orar:08:00 – 15:30. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
09.01.2018, ora 9:00 la sediul 
U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, la Sala de 
Lectura FILS (Bloc Administrativ, 
et.2) pentru secretar facultate(S) din 
cadrul Secretariatului Facultăţii de 
Inginerie în Limbi Străine şi în data 
de 10.01.2018, ora 10:00, în sala LIII 
4 din cadrul Facultăţii C.F.D.P. 
pentru operator calculator electronic 
şi reţele (M) din cadrul Centrului de 
calcul al Facultatii C.F.D.P. Data şi 
ora interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Relaţii suplimentare la 
sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 33, pe www.utcb.ro 
sau la telefon: 0212421208, persoana 
de contact: Dragomir  Margareta.

l În conformitate cu prevederile 
art. 58, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 

precum şi prevederile H.G.R. nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, Primăria comunei Șcheia, 
judeţul Suceava organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea urmă-
toarei funcţiei publice de conducere 
vacante de: - şef serviciu, în cadrul 
Serv ic iu lu i  Pol i ţ ie i  Locale . 
Concursul va avea loc la sediul insti-
tuţiei din comuna Șcheia, judeţul 
Suceava, după cum urmează: - în 
data de 09.01.2018, ora 10,00 – 
proba suplimentară – proba spor-
tivă; - în data de 11.01.2018, ora 
10,00 – proba scrisă; - în data de 
15.01.2018, ora 10,00 – interviul. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului sunt următoarele: Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Primăriei 
comunei Șcheia în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunțului 
concursului în Monitorul Oficial al 
României – partea a III-a, în inter-
valul 09.12.2017 – 29.12.2017, dosar 
ce va avea următorul conţinut obli-
gatoriu: a) formularul de înscriere 
prevăzut în anexa nr. 3; b) curri-
culum vitae, modelul comun euro-
pean; c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, 
certificatelor şi altor documente care 
atestă efectuarea unor specializări şi 
perfecţionări; e) copie a diplomei de 
master sau de studii postuniversitare 
în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice, după caz; f) copia carne-
tului de muncă şi după caz, a adeve-
rinţei eliberate de angajator pentru 
perioada lucrată, care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice; g) copia 
adeverinţei care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului; h) copia 
adeverinţei care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare pentru 
efort fizic, în cazul funcţiilor publice 
pentru a căror ocupare este necesară 
îndeplinirea unor condiţii specifice 
care implică efort fizic şi se testează 
prin probă suplimentară; i) cazierul 
judiciar; j) declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţa care să 
ateste calitatea sau lipsa calităţii de 
lucrător al Securităţii sau colabo-

rator al acesteia." k) aviz psihologic; 
Proba suplimentară – proba sportivă 
se  va desfăşura în data de 
09.01.2018, cu începere de la ora 10, 
pe terenul de sport ce aparține Scolii 
Generale Dimitrie Păcurariu din 
localitatea Șcheia; Proba scrisă se va 
desfăşura în data de 11.01.2018, cu 
începere de la ora 10 la sediul 
Primăriei comunei Șcheia. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţii prevăzute de art. 54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor  publici republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare; Condiţii specifice: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
ramura de ştiinţe juridice, speciali-
zarea drept; - studii de masterat sau 
postuniversitare în domeniul admi-
nistraţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice; - 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
de conducere; - permis de condu-
cere, categoria B; - cunoştinţe de 
operare pe calculator : Microsoft 
Office, Internet – nivel mediu. 
Pentru alte informaţii suplimentare 
privind condiţiile de participare la 
examen, persoanele interesate se vor 
adresa la sediul primăriei Șcheia, 
telefon/fax 0230526588/0230526556, 
email   sv. primariascheia@ yahoo.
com, persoana de contact Polocoşer 
Angelica- secretarul comunei. 
Primar, Vasile Andriciuc.

l Primăria Comunei Podari organi-
zează, la sediul din strada Dunării, 
numărul 67, comuna Podari, judeţul 
Dolj, concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului contractual de 
executie vacant asistent medical 
generalist, din cadrul Compartimen-
tului: Implementare proiecte finan-
ț a t e  d i n  f o n d u r i  e x t e r n e 
nerambursabile: -prima etapă în  
data de 05.01.2018, ora 10.00- proba 
scrisă, -a doua etapă în data de 
11.01.2018, ora 10.00- proba de 
interviu. Pentru a putea participa la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească cumulativ, următoarele 
condiţii: 1.Condiţii generale: 
conform art.3 din HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. 2.Condiţiile specifice de parti-
ciparte la concurs: -categoriile de 

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

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

Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 105106/06.12.2017. Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art. 250, alin. (1) din 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, organizează licitații publice deschise în vederea 

vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 19 decembrie 2017, ora 12.00, în 

localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60 - 62, camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri 

mobile, proprietate a debitorului SC KRIPTON GREEN ENERGY SRL, licitația I - a: Autotractor, marca Daf, 

tip FT XF105/XF105.410, nr. identificare XLRTE47MS0E790679, combustibil - motorină, capacitatea 

cilindrică 12902 cmc, puterea 300 kw, nr. înmatriculare PH-16-UAD, an fabricație 2007, culoare - gri, 

prețul de pornire al licitației este de 56.985 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă, marca Pacton, tip L3-002, nr. 

identificare XLDLXD33900054812, nr. înmatriculare PH-16-TPI, an fabricație 2007, culoare - roșu, prețul 

de pornire al licitației este de 21.374 lei, exclusiv TVA. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții 

depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). 

dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 

10% din prețul de pornire al licitației, în contul RO05TREZ5395067XXX000748, cod fiscal beneficiar 

2844936 - SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă 

a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). 

pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie 

de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național 

sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: nu 

este cazul. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 

0244.512.879. Data afișării: 08.12.2017.

ANAF - D.G.R.F.P. Ploiești - 

A.J.F.P. Prahova - S.F.O. 

Bușteni, anunță organizarea 

licitației privind vânzarea 

următorului bun imobil, propri-

etatea debitorului BOSNYAK 

OTTO: teren intravilan 1.000 

mp, situat în orașul Bușteni, str. 

Independenței, nr. 13, județul 

Prahova - preț 105.364 lei. 

Prețul de vânzare nu conține 

T.V.A. Licitația se va desfășura 

la sediul organului fiscal din 

Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 

3, jud. Prahova, în ziua de 

21.12.2017, ora 13.00. Anun-

țul nr. 51000/07.12.2017 poate 

fi consultat la sediul organului 

fiscal, la primărie și pe site-ul 

ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condiții   

de participare și acte nece-    

sare la depunerea ofertelor,      

puteți apela nr. de telefon 

0244.320.155, persoană de 

contact: Cofaru Ernestina.
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personal care sunt admise la 
concurs: absolvent al  unei forme de 
invățământ superior finalizată cu 
diplomă de licență sau postliceale în 
specialitatea: asistent medical gene-
ralist, -este membru al Ordinului 
Asistenților medicali generalişti, 
moaşelor şi asistenților medicali din 
România, cu certificat vizat la zi, 
-domiciliul în comuna Podari sau în 
imediata vecinătate a comunei, 
-adeverință eliberată de OAMG-
MAMR în vederea participării la 
concurs pentru ocuparea unui post; 
-1 an vechime în specialitate. Dosa-
rele de înscriere se vor depune până 
la data de 22.12.2017, ora 13.00, la 
sediul Primăriei comunei Podari, din 
str.Dunării, nr.67, com.Podari, judeţ 
Dolj şi trebuie să cuprindă obliga-
toriu documentele prevăzute de art.6 
din HG nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Informații 
suplimentare aferente concursului, 
tematica, bibliografia se afişează la 
sediul instituției si pe site-ul www.
podari.ro,  sau se pot obține la 
telefon: 0251.339.155- secretariatul 
comisiei de concurs.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului sector 
4, organizează concurs în data de 
05.01.2018 ora 10.00, proba scrisă, 
interviul urmând a se susţine într-un 
termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data probei scrise, pentru 
următoarele funcţii contractuale 
vacante de execuţie: -medic – (studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul medicinei cu 
specializarea: pediatrie/ medicină de 
familie) –1 post, fără condiții de 

vechime în muncă; -inspector de 
specialitate (studii superioare în 
domeniul ştiințelor economice absol-
vite cu diplomă de licenţă) –1 post, 
vechime în specialitatea studiilor de 
minim 5 ani. Data limită până la 
care se pot depune dosarele de 
înscriere la secretariatul comisiilor 
de concurs la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copi lului  sector  4 ,  es te  de 
03.01.2018. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 repu-
blicată cu completările şi modifică-
rile următoare. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
sunt afişate la sediul Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului sector 4, din str. soldat 
Enache Ion nr. 1A şi pe pagina de 
internet a instituţiei, www.dgaspc4.
ro. Data şi ora susţinerii interviului 
se afişează obligatoriu odată cu 
rezultatele la proba scrisă şi/ sau 
practică, după caz. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de 
telefon 0372715100 interior 26 
-Serviciul Resurse Umane.

l Primăria Comunei Dragomireşti- 
Vale din judeţul Ilfov, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcții publice de 
execuție vacantă de referent, clasa 
III, grad profesional asistent din 
cadrul Compartimentului achiziții 
publice şi tehnic. Concursul 
cuprinde 2 probe, respectiv proba 
scrisă şi proba orală, care se vor 
susţine la sediul Primăriei Comunei 

Dragomireşti- Vale din str. Micşune-
lelor, nr. 87, comuna Dragomireşti- 
Vale, judeţul Ilfov. Proba scrisă va 
avea loc în data de 10.01.2018, orele 
10.00. Proba orală va avea loc în 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Dosa-
rele de înscriere se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Dragomireşti- 
Vale din str. Micşunelelor, nr. 87, 
comuna Dragomireşti- Vale, judeţul 
I lfov,  respectiv în perioada 
08.12.2017- 27.12.2017 ora 16:30. 
Dosarele de concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condițiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
vor fi afişate pe pagina de internet a 
Primăriei comunei Chiajna şi la 
sediul instituției. Informații supli-
mentare pentru primirea dosarelor 
de concurs se pot obține la sediul 
Primăriei comunei Dragomireşti 
Vale din str. Micşunelelor, nr. 87, 
comuna Dragomireşti Vale, județul 
Ilfov, sau la telefon: 0756.111.877, 
fax: 021.436.71.65, email:  asisten-
tasociala@primariadragomirestivale.
ro, persoană de contact dna Prispian 
Ana Maria, inspector, clasa I, grad 
profesional asistent.

l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. 
Dr. Alexandru Obregia” organi-
zează, în conformitate cu prevederile  
Hotărârii nr. 286/2011 şi Ordinului 
1470/2011, concurs pentru ocuparea 
unui post de asistent medical 

Nutriţie şi Dietetică cu studii superi-
oare în cadrul Cabinetului de Diete-
tică- 6 luni vechime în specialitate. 
Condiţiile generale de înscriere la 
concurs sunt cele prevăzute de Art. 3 
din Regulamentul Cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice 
aprobat prin Hotărârea 286 /2011. 
Condiţii specifice de înscriere la 
concurs: -diplomă de licenţă în 
specialitate; -certificat de membru 
O.A.M.G.M.A.M.R. avizat sau 
adeverinţă de înscriere la concurs. 
Actele solicitate pentru dosarul de 
înscriere: a) Cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului 
instituţiei publice organizatoare (este 
disponibilă la înscriere); b) Copiile 
documentelor care atestă nivelul 
studiilor şi a altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum 
şi copiile documentelor care atesta 
îndeplinirea condiţiilor specifice 
solicitate; c) Copia actului de identi-
tate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; d) Copia carnetului de muncă, 
sau după caz, o adeverinţă care 
atestă vechimea în muncă, în 
meseria şi/ sau specialitatea studi-
ilor; e) Cazierul judiciar sau o decla-
raţie pe propria răspundere că nu 
are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează; f) Adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concur-
sului; g) Curriculum vitae. Adeve-
rinţa care atestă starea de sănătate 
conţine, în clar, numărul, data 
numele emitentului, calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii. În cazul docu-
mentului prevăzut la lit.e) candi-
datul declarat admis la selecţia 
dosarelor care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că 
nu are antecedente penale, are obli-
gaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concur-
sului. Actele prevăzute la LIT. b)-d) 
vor fi prezentate şi în original în 
vederea conformităţii copiilor cu 
acestea. Dosarele de concurs se 
depun în perioada 11.12.2017- 
22.12.2017 la Serviciul Resurse 
Umane. Concursul se va desfăşura 
la sediul spitalului în şos. Berceni nr. 
10, sector 4, după următorul 
program: -08.01.2018 -proba scrisă; 
-11.01.2018 –interviu. Tematica şi 
bibliografia de concurs pot fi consul-
tate la avizierul unităţii şi pe site-ul 
spitalului: www.spital-obregia.ro. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021.334.42.66 inte-
rior 319.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de 16 
ianuarie 2018, ora 10,00 (proba 
scrisă) şi 19 ianuarie 2018 (interviu), 
la sediul instituţiei din Tg.Jiu, strada 
Siretului, nr.24, judeţul Gorj, pentru 
ocuparea funcţiei publice de condu-
cere vacante de şef birou, gradul II 
la Biroul achiziţii publice şi contrac-
tare servicii sociale. Condiţii speci-
fice, de îndeplinit cumulativ, cu 
respectarea prevederilor art.57, 
alin.6), lit.a) şi alin.7) din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare: - absolvenţi 
de studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă, respectiv de 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiințe 
economice sau ştiințe juridice, - 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
de minimum 2 ani, - absolvenţi de 
studii de masterat sau de studii post-
universitare în domeniul administra-
ţiei publice, management sau în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul 
DGASPC Gorj, din Tg.Jiu, strada 
Siretului, nr.24, judeţul Gorj, în peri-
oada 08.12.2017-27.12.2017. Relaţii 
suplimentare la telefon 0253/212518 
sau la camera 36 – sediul DGASPC 
Gorj sau email: dgaspc_gorj@yahoo.
com. Persoană de contact: Berlescu 
Flabelia-Patricia, consilier superior 
în cadrul Serviciului resurse umane, 
salarizare şi pentru funcţia publică. 

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de  09 
ianuarie 2018, ora 10,00 (proba 
scrisă) şi 12 ianuarie 2018 (interviu), 
la sediul instituţiei din Tg.Jiu, strada 
Siretului, nr.24, judeţul Gorj, pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuție 
vacante de de consilier juridic, clasa 
I, grad profesional superior la 
Compartimentul contencios. 
Condiţii specifice, de îndeplinit 
cumulativ, cu respectarea prevede-
rilor art.57, alin.5), lit.c) din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare: - absolvenţi 
de studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv de 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiințe  juri-
dice, - vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice de minimum 9 ani, Dosarele 
de înscriere se depun la sediul 
DGASPC Gorj, din Tg. Jiu, strada 
Siretului, nr.24, judeţul Gorj, în peri-
oada 08.12.2017-27.12.2017. Relaţii 
suplimentare la telefon 0253/212518 
sau la camera 36 – sediul DGASPC 
Gorj sau email: dgaspc_gorj@yahoo.
com.
Persoană de contact: Berlescu Flabe-
lia-Patricia, consilier superior în 
cadrul Serviciului resurse umane, 
salarizare şi pentru funcţia publică.

CITAȚII  
l Iacobitz Alfredina cu domiciliul 
cunoscut în Bucureşti, str. Ghimpați 
nr.17, bl.3, et.1, ap.166, sector 4, este 
chemată la Judecătoria Iaşi în cali-
tate de pârât în dosarul nr. 
24423/4/2017 la data de 13.12.2017 
ora 14.00, complet C25m, camera 2, 
în proces cu Brehuescu Radu, având 
ca obiect Ordonanța preşedențială 
suplinire consimțământ părinte.

l Se citează pârâtul Guinea Octa-
vian Marius, cu menţiunea personal 
la interogatoriu în dosarul nr. 
37695/215/2016, aflat pe rolul Jude-
cătoriei Craiova, pentru termenul 
din data de 13.12.2017.

l Subsemnata, Urlăţeanu Jeni, 
r e c l a m a n t ă  î n  d o s a r u l 
nr.2989/215/2016, chem în judecată 
pe pârâtul Urlăţeanu Nicola Rober-
tino, pe data 12.12.2017, la Judecă-
toria Craiova, ora 8.30.

l Se citează Wajid Khan, în calitate 
de pârât, în procesul cu Garamia 
Mihaiela-Anghelina, în calitate de 
r e c l a m a n t ,  î n  d o s a r u l  n r. 
12335/288/2016, aflat pe rolul Judecă-
toriei Vâlcea, în data de 12.12.2017.
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l SC Rewe (Romania) SRL cu 
sediul în Loc.Stefanestii de Jos, Str.
Busteni,  nr.7, jud.Ilfov, Tel: 
0372128800/ 0371641893, doreşte să 
obţină autorizaţie de mediu pentru 
punctul de lucru din Oras Santana, 
str.Mihai Viteazul, nr. 2-4, jud. Arad, 
Supermarket  unde se desfăşoară 
activităţile  de comert cu amanuntul 
in magazine nespecializate cu 
vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun cod 
CAEN 4711;  Comert cu amanuntul 
al painii, produselor de patiserie, si 
produselor zaharaoase, in magazine 
specializate   cod CAEN 4724, 
coacerea si comercializarea produ-
selor congelate de patiserie–brutarie 
cod CAEN 1071 -în scopul comerci-
alizarii, având ca principale faze ale 
procesului tehnologic următoarele: 
coacerea produselor congelate de 
patiserie-brutarie si comercializarea 
produselor finite catre consumatorul 
final. Măsurile de protecţie a facto-
rilor de mediu: Apă: SH; SG. Aer: 
Sistem de ventilare /climatizare. Sol: 
Platforme betonate. Gestiunea deşe-
urilor: eurocontainer; presa balotat 
cartoane; recipiente;  colectarea  
selectiva in unitate in vederea reci-
clarii, valorificare prin terti. Obser-
vaţiile publicului formulate în scris/
informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului se depun /
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Arad, 
Spla iu l  Mureşului  FN,  te l . 
0257/280331; 0257/280996, în timp 
de zece zile lucrătoare după data 
publicării prezentului anunţ.

l Cismaru Alina, titular al 
P.U.Z.-,,construire 8 locuinte 
S+P+2’’, in localitatea  Buftea, str.
Ion Vlad, nr.80, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu  si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzina-
riei Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 9:00-11:00. Observatii si 
sugesti se primesc in scris la sediul 
A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile 
de la data publicarii anuntului.

l Nica Petr isor,  t i tu lar  a l 
P.U.Z.-,,construire ansamblu locu-
inte colective P+3’’, in localitatea  
Bragadiru, str. Raul Doamnei, nr.15, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune 
a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei  Protectia Mediului  
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, 
de luni pana joi intre orele 09:00-
11:00. Observatii  si sugesti se 
p r im e sc  in  s c r i s  l a  s ed iu l 
A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile 
de la data publicarii anuntului.

l SC Agrofresh Ecologic SRL, Sat 
Șag, Comuna Șag, Strada XXXIII, 
Nr.14, camera 1, Jud.Timiş, anunță 
elaborarea primei versiuni a 
planului/programului „Dezvoltare 
PUZ cu destinația complex sere de 
legume şi spații de procesare şi depo-
zitare legume, loc. Șag, jud.Timiş, 
CF 403909-Șag-Nr.Cad 403909, 
extravilan” şi declanşarea etapei de 
încadrare pentru obținerea avizului 
de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului/programului se 
poate realiza la adresa: Sat Șag, 
Comuna Șag, Strada XXXIII, Nr.14, 

camera 1, Jud.Timiş, zilnic, între 
orele 8.00-16.30. Comentariile şi 
sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Timiş, Timişoara, 
str.B-dul Liviu Rebreanu, Nr.18-18A, 
în termen de 15 zile calendaristice de 
la data publicării prezentului anunț.

l Gavrilut Alexandru Waleed, 
avand domiciliul in municipiul 
Bucuresti, sector 1, str.Demetreu 
Dobrescu nr.15 titular al planului 
P.U.Z.-Construire Hale Depozita-
re-comuna Glina sat Manolache, 
judet lfov, T1/1, P 6-10/1 LOT 2 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate pentru 
PUZ-Construire Hale Depozitare. 
Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul Consi-
liului Judetean Ilfov, cu  sediul in 
municipiul Bucuresti, str.Gheorghe 
M a n u ,  n r . 1 8 ,  s e c t o r  1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 
zile calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
07.12.2017.

l Iorga Cosmin Pavel, avand domi-
ciliul in municipiul Cluj Napoca, str.
Becas nr.33, judetul Cluj titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte 
colective S+P+7E, judet lfov, cod 
postal 077015, nr.cadastral 80/4 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate pentru 
PUZ-Amsamblu locuinte colective 
S+P+7E. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Consiliului Judetean 
Ilfov, cu sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, nr.18, 
sector 1 (tel.021/212.56.93), in 
termen de 15 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului, incepand cu 
data de 07.12.2017.

l SC Therme Nord Bucuresti SRL, 
avand domiciliul in minicipiul Sibiu, 
str.Victoriei nr.44A, judetul Sibiu 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-Amenajarea unui pasaj infe-
rior DN 1, prin acces cu viraj stanga 
in DN1 Km 19+757 anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a Avizului de Oportuni-
tate pentru P.U.Z.-Amenajarea unui 
pasaj inferior DN 1, prin acces cu 
viraj stanga in DN1 Km 19+757. 
Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul Consi-
liului Judetean Ilfov, cu  sediul in 
municipiul Bucuresti, str.Gheorghe 
M a n u ,  n r . 1 8 ,  s e c t o r  1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 
zile calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
07.12.2017.

LICITAȚII  
l Consiliul Local Breaza, str. Repu-
blicii, nr. 82 B, Tel: 0244/340.508, 
Fax: 0244/340.528, e-mail: primaria-
breaza@yahoo.com,  organizează: 
Licitație publică cu strigare pentru 
închirierea terenului în suprafață de 
40 mp, proprietate publică a 
oraşului Breaza, situat în Breaza, str. 
Republicii, nr. 63, Judetul Prahova. 
- data licitației: 28.12.2017, ora 11:00 
la sediul Primăriei Breaza; - data 
limită de depunere a documentelor 
prevăzute în Caietul de sarcini: 

28.12.2017, ora 10:00; - prețul de 
pornire al licitației: 8,00  lei/mp/lună; 
- taxa de participare la licitație: 25 
lei (nerambursabilă); - prețul Caie-
tului de sarcini: 15 lei, nerambursa-
bili şi se poate procura de la sediul 
Primăriei Breaza; - garanția de 
participare: 100 lei.

l SC Grup XL Company SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare 
a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: Activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ- 
compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Activul nr.2: Proprietate 
imobiliara - teren situat in Zona 
Antibiotice, jud.Iasi cu front la 
E583, avand suprafata de 8.558 mp. 
Pretul de vanzare fiind in cuantum 
de  682 .619 ,40 le i  ( respect iv 
154.038EUR) (60% din valoarea de 
evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
13.12.2017 orele 11.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia 
va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi, in data de 14 decembrie 
2017 orele 12:00 şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 24.03.2017. Adju-
decarea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adjudecare 
in termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsurare 
a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din pretul 
de incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,  
jud. Iaşi, până la data de 14.12.2017, 
orele 11.00.  Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 3 2 / 2 4 0 . 8 9 0 ; 
0742/109899, Fax 0232/240890.

l SC Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezen-
tand teren/constructii inscris in C.F. 
nr. 30101/Slatina - Timis, nr. top: 31 
- Sadova Veche, Cad: C1, Top: 31, 
aflat in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situat adminis-
trativ in Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic " Statie distributie carbu-
ranti". Pretul de pornire al licitatiei  
este de 90% din pretul de evaluare, 
respectiv 1.262.920.35 Lei + T.V.A, 
(echivalentul a 272.610 EUR, la 
cursul BNR de azi, 07.12.2017, 1 
euro = 4,6327 Lei). Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caie-

telor de sarcini fiind de 1.000 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 18.12.2017, orele 13.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.

l SC Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezen-
tand teren/constructii inscris in C.F. 
nr. 31669/Caransebes, nr. top: 
12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou, Cad: 
C1, Top: 12/1/1/1/2 - Caransebesul 
Nou, reprezentand "Statie Peco, 
cabina, garaj si magazin", aflat in 
propr ie tatea  deb i toare i  SC 
Mannheim Oil SRL. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 100% din 
pretul de evaluare, respectiv 318.727 
Lei + T.V.A, Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului 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 1.000 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
19.01.2017, orele 13.00, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin.

l Consiliul Local al Comunei Slava 
Cercheza, cu sediul în localitatea 
Slava Cercheza, str. Principală, nr. 
224, judeţul Tulcea, cod fiscal: 
4994700, telefon/fax: 0240.551.681, 
anunţă că, pe data de 23.01.2018, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Slava Cercheza, va avea 
loc concesionarea prin licitaţie 
publică a unui număr de patru loturi 
de teren amplasate în extravilanul 
localităţii Slava Rusă, din domeniul 
privat al comunei Slava Cercheza, în 
vederea refacerii livezii fostului CAP 
Slava Rusă, având următoarele 
suprafeţe: -Teren în suprafaţă de 
5,775ha, T32, Parc.L270, Lot 1; 
-Teren în suprafaţă de 5,775ha, T32, 
Parc. L270, Lot 2; -Teren în supra-
faţă de 5,775ha, T32, Parc.L270, Lot 
3; -Teren în suprafaţă de 5,775ha, 
T32, Parc. L270, Lot 4. Documen-
taţia privind organizarea şi desfăşu-
rarea licitaţiei pentru concesionarea 
terenurilor evidenţiate mai sus se 
poate procura contra cost de la 
sediul primăriei, zilnic, între orele 
8.00-15.00, începând cu 18.12.2017, 
persoană de contact: Haralambie 
Valentin. Se pot solicita clarificări 
până cel târziu la data de 19.01.2017, 
ora 12.00. Documentele necesare 
participării la licitaţie se pot depune 
până la data de 22 ianuarie, ora 
15.00, la registratura Primăriei Slava 
Cercheza. Instanţa competentă la 
soluţionarea litigiilor: Tribunalul 
Tulcea.

l Comuna Nufaru, judetul Tulcea, 
cod fiscal 4508720, cu sediul in sat 
Nufaru, comuna Nufaru, Judetul 
Tulcea, telefon 0240/549054, fax 
0240/549062, e-mail office@primari-
anufaru.ro, organizeaza licitatie 
publica pentru concesionarea supra-
fetei de 300mp, situat in extravilanul 
comunei Nufaru, judetul Tulcea, 
tarla 31, A 374- nr.cadastral 32668, 
cu destinatia ,,Constructie statie de 
baza pentru servicii de comunicatii 
electronice. Documentatia de atri-
buire, informatii despre oferte, 
clarificari, se pot obtine de la sediul 
Primariei comunei Nufaru, serviciul 
secretariat si relatii cu publicul, 
t e l e f o n  0 2 4 0 / 5 4 9 0 5 4 ,  f a x 
0240/549062. Costul documentatiei 
de atribuire este de 200,00lei, se 
achita la caseria Primariei comunei 
Nufaru. Data limita pentru solici-
tarea clarificarilor este 24.12.2017, 

ora 16,00. Ofertele se depun la sediul 
Primariei comunei Nufaru, pana cel 
tarziu la data de 28.12.2017, ora 
9,00. Licitatia va avea loc in data de 
28.12.2017, ora 10,00 , la sediul 
Primariei comunei Nufaru, judetul 
Tulcea.

l RATBV S.A. Braşov organizeaza 
în data de 12 decembrie 2017, ora 
09.00, licitație pentru închirierea a 
două terenuri alăturate de câte 500 
mp fiecare, situate în incinta de 
parcare a mijloacelor de transport 
din Valea Cetății, str. Molidului FN. 
Cele două parcele sunt situate pe 
platformă betonată, iluminată pe 
timpul nopții, întreaga incintă fiind 
împrejmuită cu gard, accesul făcân-
du-se prin două porți. Asigurarea 
protecției şi gestionării bunurilor 
depozitate intră în sarcina chiria-
şului. Prețul de pornire al licitației 
este de 1 Euro/mp + TVA. Eventuale 
informatii si caietul de sarcini se pot 
obtine  de la sediul RATBV S.A. din 
Brasov, Strada Hărmanului, nr.49, 
tel.0268.334.678

PIERDERI  
l Pierdut certificat de membru 
CMR, nr. CMI 0339, pe numele 
Uliliuc I. Monica Tamara. Se declara 
nul.

l Pierdut Certificat Constatator nr. 
509925/03.04.2012 eliberat de ORC 
Arad pentru Sc Terasa Temelie Srl. 
Il declar nul.

l Declar pierdut talonul autoturism 
Dacia Logan B-47-SZY eliberat 
D.R.P.C.I.V.

l S.C. DARO FRUIT S.R.L. cu 
sediul în comuna Afumaţi, sat 
Afumaţi, str. Linia de Centură 
Dreapta nr. 92, poziţia A7, lot 1, 
stand 7, judeţ Ilfov, număr Registrul 
Comerţului J23/2082/2014, CUI 
33392822, anunţă pierderea certifi-
catului constatator emis pentru 
punctul de lucru. Îl declarăm nul.

l Pierdut certificat înregistrare seria 
B nr. 2550339, eliberat la data de 
02.03.2012 de O.R.C. Mehedinți pe 
numele Matei M. Mihaela AGRO– 
P.F.A. Se declară nul.

l Pierdut aviz anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei nr. 
2 2 3 9 2 / 1 5 . 1 2 . 2 0 1 6  e m i s  d e 
O.A.M.M.R. pentru Androne Rodica.

l Declar pierdute acte maşină 
Mazda 6, AB Berlina cu Hayon, nr. 
identificare JMZGG143661637914, 
an fabricaţie 2006: brieful mare, 
brieful mic, contract vânzare- 
cumpărare, talonul maşinii, toate pe 
numele Acasandrei Mihaela.

l Pierdut timbru fiscal de taxi al 
P.F.A. Păun Ion, C.I.F. 12909056/14.
IV.2000, strada Huedin nr. 15, B. 34, 
scara 1, etaj 4, ap. 28, Bucureşti.

l Pierdut casă de marcat model 
ACLAS-CSL-28 fiscalizată pe firma 
Costi General Market S.R.L., nr. de 
înmatriculare J40/6291/2012, CIF 
30269435, str. Tunsu Petre nr. 17, 
sector 5, Bucureşti, din anul 2013.

l Pierdut legitimaţie de student 
eliberată de Universitatea Politeh-
nica Bucureşti, Facultatea de Trans-
porturi ,  pe numele Petre I . 
Alexandru.

l Alexandru Vasile Mircea pierdut 
si declar nul atestat taxi eliberat in 
2008.


