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l SC din Bucureşti, sectorul 1, 
angajază lăcătuş mecanic. Tel: 
0722580090.

Agenţie de turism on-line 
angajează agenţi de turism 
cu experienţă, cunoscători 
limba engleză, e-mail: 
emma_hartt@yahoo.com.

l Locuri muncă Anglia cu 
salarii mari. Te duci doar cu 
bani de buzunar! Fără comi-
sion. Telefon: 0766.271.608, 
0044.7376.095.546 -Operator 
Marian.

l Primăria comunei Scânteia, 
judeţul Iaşi, organizează 
concursul de recrutare pentru 
ocuparea unui număr de 3 
funcţii publice de execuţie 
vacantate din cadrul apara-
tului de specialitate al Prima-
rului comunei după cum 
urmează: 1  post de referent 
clasa a III-a, gradul profesi-
onal superior, compartimentul 
– Registrul agricol, 1  post de 
referent clasa a III-a, gradul 
profesional asistent, comparti-
mentul – Financiar-Contabili-
tate, 1  post de referent clasa a 
III-a, gradul profesional asis-
tent ,  compart imentul  – 
S.P.C.L.E.P., Condiţiile de 
desfăşurare a concursului sunt 
următoarele: Proba scrisă se va 
desfăşura în data de 14 iunie 
2017, ora 10,00, la sediul 
Primăriei Scânteia, judeţul 
Iasi,  din satul Scânteia, 
comuna Scânteia, judeţul Iaşi. 
Interviul se va desfăşura la o 
dată ulterioară stabilită de 
comisia de concurs. Dosarele 
de înscriere se vor depune în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a III-a ora 14,00 la 
Primăria Scânteia, judeţul Iaşi 
-Secretarul  comis ie i  de 
concurs. Condiţiile de desfăşu-
rare a concursului, condiţiile 
de participare la concurs, bibli-
ografia şi actele necesare 
candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere sunt afişate pe pagina 
de internet http://www.prima-
riascinteia.ro, la sediul Primă-
riei Scânteia, judeţul Iaşi şi 
sunt puse la dispoziţia solici-
tanţilor de către secretarul 
comisiei de concurs. Relaţii 
suplimentare la  telefon  
0232/229260.

l Oficiul Judeţean de Studii 
Pedologice şi Agrochimice, cu 
sediul în Slobozia, str.Lacului, 
nr.14, judeţul Ialomiţa, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de inginer agronom, speciali-
zarea pedologie, 1 post, 
conform HG 286/2011 . 
Concursul se va desfăşura 
a s t f e l :  - p r o b a  s c r i s ă : 
06.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu: 08.06.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii superioare de lungă 
durată în specialitate; -vechime 
minimă; -cunoştinţe operare 
calculator; -posesor permis 

auto categoria B. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul OJSPA 
Ialomiţa, str. Lacului, nr.14, 
Slobozia. Relaţii suplimentare 
la sediul OJSPA Ialomiţa, str. 
Lacului, nr.14, Slobozia, 
judeţul Ialomiţa, tel./fax: 
0243.232.793, e-mail: ospa_
ialomita@yahoo.com

l Oficiul Judeţean de Studii 
Pedologice şi Agrochimice, cu 
sediul în Slobozia, str. Lacului, 
nr. 14, judeţul Ialomiţa, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de tehnician laborant, 1 post, 
conform HG 286/2011 . 
Concursul se va desfăşura 
a s t f e l :  - p r o b a  s c r i s ă : 
07.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu: 09.06.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-s tudi i  medii ;  -vechime 
minimă; -rezistenţă la condiţii 
grele de muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul OJSPA 
Ialomița, str. Lacului, nr. 14, 
Slobozia. Relaţii suplimentare 
la sediul OJSPA Ialomiţa, str. 
Lacului, nr. 14, Slobozia, 
judeţul Ialomiţa, tel./fax: 
0243.232.793, e-mail: ospa_
ialomita@yahoo.com.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul 
în Suceava, str. Ştefan cel 
Mare, nr.33, organizează  în 
temeiul HG nr. 286/2011, 
modificat şi completat de HG 
nr. 1027/2014, concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -Gestionar 
custode, studii medii, treapta I 
-1 post, Muzeul Satului Buco-
vinean; -Muncitor calificat, 
treapta I -1 post, Muzeul 
S a t u l u i  B u c o v i n e a n ; 
-Muncitor calificat (tâmplar), 
treapta I -1 post, Serviciul 
Tehnic-Administrativ; -Guard 
-1 post, Serviciul Tehnic-Ad-
ministrativ; -Guard -1 post, 
Serviciul Cetatea de Scaun. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
31.05.2017, ora 10.00; -proba 
interviu se susţine într-un 
termen de maxim 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii 
primei probe. Data, ora şi ziua 
interviului se vor afişa după 
proba scrisă. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: 
-pentru postul de gestionar 
custode, studii medii, treapta I 
-Serviciul Etnografie /Muzeul 
Satulu i  Bucovinean:  1 . 
Vechime: minim 3 ani şi 6 
luni; 2. Studii de specialitate: 
medii, cu diplomă de bacalau-
reat ;  -pentru postul  de 
muncitor calificat, treapta I 
-Serviciul Etnografie /Muzeul 
Satulu i  Bucovinean:  1 .
Vechime în muncă: minim 9 
ani; 2.Studii: generale, profesi-
onale sau medii; 3.Speciali-

zări: prelucrarea lemnului, 
t â m p l ă r i e ,  d u l g h e r i e , 
construcții lemn sau similar, 
fierărie sau similar; -pentru 
postul de muncitor calificat, 
t r e a p t a  I  - S e r v i c i u l 
Tehnic-Administrativ: 1. 
Studii: generale, profesionale 
sau medii; 2. Atestat de califi-
care profesională ca tâmplar; 
3.Vechime în muncă: minim 9 
ani; -pentru postul de Guard 
-Serviciul Tehnic-Adminis-
trativ: 1. Studii: generale, 
profesionale sau medii; 2. 
Certificat de calificare profesi-
onală -agent pază şi ordine, 
recunoscut de către Inspecto-
ratul Județean de Poliție; 3. 
Vechime: nu se solicită; 
-pentru postul de Guard 
-Serviciul Cetatea de Scaun: 
1.Studii: generale, profesio-
nale sau medii; 2. Certificat de 
calificare profesională -agent 
pază şi ordine, recunoscut de 
către Inspectoratul Județean 
de Poliție. 3. Vechime: nu se 
sol ic i tă .  Candidaţi i  vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul instituției şi pe pagina 
de internet, respectiv până în 
data de 23.05.2017, ora 16.00. 
Dosarele se vor verifica de 
către comisia de concurs, iar 
rezultatele selectării dosarelor 
se vor afişa la sediul instituției 
şi pe site-ul: www.muzeulbu-
covinei.ro. Informaţii supli-
mentare  ş i  b ib l iograf ia 
necesară se pot obţine de la 
sediul instituţiei, telefon: 
0230.216.439 şi pe site-ul: 
www.muzeulbucovinei.ro 

l Municipiul Sighetu Marma-
ţiei, cu sediul în Sighetu 
Marmaţiei, str.Bogdan Vodă, 
nr. 14, judeţul Maramureş, 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţi-
i lor publice de execuţie 
vacante din cadrul Direcției 
Poliția Locală a municipiului 
Sighetu Marmației. Data 
desfăşurării concursului: 
-proba scrisă în data de 
19.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data 22.06.2017, 
ora 10.00. Condiţii de partici-
pare: Generale: prevăzute de 
art.54 din Legea nr. 188/1999 
(r2). Specifice: -1 post polițist 
local, clasa I, grad profesional 
debutant: -studii universitare 
de lungă durată cu diplomă 
licenţă; -vechimea în speciali-
tatea studiilor, potrivit art.57 
din Legea nr.188/1999 (r2) 
-fără condiţii de vechime; 
-permis de conducere auto; -1 
post consilier juridic, clasa I, 
grad profesional debutant: 
-studii universitare de lungă 
durată absolvite cu diplomă 
licenţă, specializarea ştiințe 
juridice; -vechimea în speciali-
tatea studiilor, potrivit art. 57 
din Legea nr.188/1999 (r2)- 
fără condiţii de vechime. 
Dosarele de înscriere se depun 
la sediul instituţiei, cam.6, în 
termen de maximum 20 de 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. 

Relaţii suplimentare la nr.de 
telefon: 0262.311.001, int.138. 

l Primăria Diculeşti, cu sediul 
în localitatea Diculeşti, sat 
Băbeni-Olteţu, nr.50, judeţul 
Vâlcea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: şofer 
(microbuz şcolar), treapta I, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
31.05.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 08.06.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -absolvent şcoală 
generală/şcoală profesională/
liceu (cu diplomă de absolvire); 
-permis de conducere categoria 
B, C, D; -vechime în muncă şi 
de conducător auto cu permis 
B, C, D de minim 2 ani; -stare 
de sănătate corespunzătoare 
atestată prin acte medicale 
emise de către un cabinet 
medical specializat. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Diculeşti, judeţul 
Vâlcea. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei 
Diculeşti, judeţul Vâlcea, 
persoană de contact: Boghianu 
Vasile, telefon: 0250.842.428 
sau la sediul instituţiei.

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str.Dr. Calistrat 
Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractual vacante, durată 
nedeterminată, conform HG 
286/2011. Numele funcţiei: 
-două (2) posturi asistent 
medical generalist (PL) -Secţia 
Clinică VI Boli Infecţioase 
Adulţi; -trei (3) posturi infir-
mieră -Secţia Clinică VI Boli 
Infecţioase Adulţi; -un (1) post 
îngrijitoare -Secţia Clinică VI 
Boli  Infecţioase Adulţi . 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -testarea psihologică în 
data de 31 mai 2017, ora 10.00, 
la sediul institutului; -proba 
scrisă în data de 07 iunie 2017, 
ora 10.00; -proba practică în 
data de 14 iunie 2017, ora 
10.00; -termenul de depunere a 
dosarelor: 23 mai 2017. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcţia de asistent medical 
generalist (PL): -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echiva-
lare, conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997; -6 luni 
vechime în specialitate. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcţia de infirmieră: -şcoală 
generală (G); -curs de infir-
miere; -6 luni vechime în acti-
vitate. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcţia de 
îngrijitoare: -şcoală generală 

(G); -nu necesită vechime în 
funcţie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Institu-
tului Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof. Dr. Matei Balş”. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei 
Balş”, persoană de contact: ref.
Stroe  Mihaela ,  te lefon: 
021.20.10.980, interior: 3055, 
e-mail: anca.stroe@mateibals.
ro

l Primăria Comunei Joiţa, 
judeţul Giurgiu, organizează 
concurs /examen pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice vacante de execuţie de: 
referent, clasa III, debutant 
-Compartimentul financiar 
contabilitate, taxe şi impozite. 
Concursul constă în 3 etape, 
astfel: a)Data-limită depunere 
dosare- 29.05.2017; b)Proba 
scrisă- 08.06.2017, ora 10.00; c)
Proba interviu- 09.06.2017, ora 
10.00. Depunerea dosarelor 
pentru înscrierea la acest 
examen/concurs se va face de 
către candidaţi în termen de 20 
de zile de la data publicării 
anunţului de scoatere la 
concurs a funcţiei publice în 
Monitorul Oficial al României, 
la biroul secretarului UAT 
Joiţa, Str.DJ601A, nr.156, judeţ 
Giurgiu. Dosarul va conţine în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute de art.49 din HG 
nr.611/2008. Studiile necesare 
pentru participarea la concurs/
examen sunt: studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacala-
ureat -pentru funcţia publică 
de execuţie de referent, clasa 
III, debutant -compartimentul 
financiar contabilitate, taxe şi 
impozite. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primă-
riei Comunei Joiţa, judeţul 
Giurgiu, CUI: 5718320, la nr.
telefon: 0246.252.250, fax: 
0246.252.168 şi adresa de 
e-mail: primariajoita@yahoo.
com.

l Primăria Comunei Socond, 
localitatea Socond, nr. 180, 
judeţul Satu Mare,  organi-
zează concurs, conform Legii 
nr. 188/1999, pentru ocuparea 
a două funcţii publice de 
execuţie vacante: consilier 
debutant, clasa I, şi referent 
debutant, clasa III, din cadrul 
Compartimentului Agricol. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
8 iunie 2017, ora 10.00; -data şi 
ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei 
Socond, nr.180. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -pentru funcţia 
publică de execuţie consilier 
debutant, clasa I: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul topo-
grafie şi cadastru; -pentru 
funcţia publică de execuţie 

referent debutant, clasa III: 
studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat, 
respectiv liceul agricol. Dosa-
rele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele 
prevăzute de art.49, alin.1 din 
HG nr. 611/2008 şi se vor 
depune în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Socond, nr.180. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei sau 
la telefon: 0261.871.402, 
0261.871.507. 

l U.A.T. Municipiul Sebeş 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuţie vacante de: 
-consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior din cadrul 
Compartimentului Protecţia 
Mediului, Control Comercial, 
Managementul Calităţii şi 
Unitatea Locală de Monitori-
zare -Aparatul de specialitate 
al primarului, ID post 455896. 
Probele stabil ite pentru 
concurs: proba scrisă şi inter-
viul. Termenul limită de depu-
nere a dosarelor de înscriere: 
29.05.2017, ora 16:00. Data, 
ora şi locul organizării probei 
scrise: 09.06.2017, ora 10:00, 
Sebeş, Parcul Arini, nr.1 (sediul 
Primăriei Municipiului Sebeş). 
Data, ora şi locul desfăşurării 
interviului se vor anunţa odată 
cu afişarea rezultatelor la 
proba scrisă. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia sau alte informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei -Municipiul Sebeş, 
Parcul Arini, nr.1, Comparti-
ment Resurse Umane.

l Universitatea „Petru Maior” 
din Tîrgu-Mureş, cu sediul în 
localitatea Tîrgu-Mureş, str. 
Nicolae Iorga, nr. 1, judeţul 
Mureş, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Juridice şi Admi-
nistrative, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi didactice vacante din 
statele de funcţii constituite 
pentru anul universitar 2016-
2017: -Departamentul de drept 
şi administraţie publică: 1. 
Postul nr. 18 -Asistent univer-
sitar, pe perioadă determinată 
de 3 ani, în baza Legii educaţiei 
naţionale nr. 1 din 2011. Cu 
disciplinele: Organizarea siste-
mului judiciar şi a profesiilor 
juridice, Drept procesual civil 
I, Drept procesual civil II, 
Drept execuțional civil, Drept 
procesual civil, Organizare 
judiciară şi instituții judiciare, 
Organizare şi jurisprudență 
CEDO, Metodologia cercetării 
ştiințifice. În domeniul ştiin-
ţific: Drept. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă 
în data de 10.07.2017, ora 
10.00, Sala C33; -prelegerea 
publică în data de 10.07.2017, 
ora 14.00, Sala C32; 2.Postul 
nr.22 -Asistent universitar, pe 
perioadă determinată de 3 ani, 
în baza Legii educaţiei naţio-
nale nr.1 din 2011. Cu discipli-
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nele: Drept civil. Persoanele, 
Drept civil. Teoria generală a 
obligații lor,  Drept civil . 
Contracte civile speciale, Drept 
civil. Succesiuni, Dreptul fami-
liei și stare civilă. În domeniul 
știinţific: Drept. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 11.07.2017, 
ora 10.00, Sala C33; -prele-
gerea publică în data de 
11.07.2017, ora 14.00, Sala 
C32; -Departamentul de 
management-economie: 3. 
Postul nr. 20 -Asistent univer-
sitar, pe perioadă determinată 
de 3 ani, în baza Legii educaţiei 
naţionale nr. 1 din 2011. Cu 
disciplinele: Economie I, 
Economie II, Economie. În 
domeniul știinţific: Economie. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
10.07.2017, ora 9.00, Sala C32; 
-prelegerea publică în data de 
10.07.2017, ora 11.00, Sala 
C32. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: a.Deţinerea diplomei 
de doctor în ramura de știinţă 
corespunzătoare postului 
didactic, prin excepţie, în cazul 
persoanelor care deţin statutul 
de student doctorand, anga-
jarea se face conform art.301 
din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 pentru o perioadă 
cumulată de maxim 5 ani. b.
Îndeplinirea standardelor 
redate și calculate potrivit 
art.13 din Metodologia proprie 
pentru ocuparea posturilor 
didactice vacante pe perioadă 
determinată în Universitatea 
„Petru Maior” din Tîrgu-
Mureș: minim 25 de puncte. 
c.Dosarul de concurs al candi-
datului trebuie să cuprindă 
documentele menţionate la 
art.14 din Metodologia proprie 
pentru ocuparea posturilor 
didactice vacante pe perioadă 
determinată în Universitatea 
„Petru Maior” din Tîrgu-
Mureș. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termenul stabilit 
prin calendarul desfășurării 
concursului afișat pe site-ul: 
http://upm.ro/concursuri_
didactice, la sediul Universi-
tăţi i  „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureș, str. Nicolae 
Iorga, nr. 1, la Registratură. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Universităţii „Petru Maior” 

din Tîrgu-Mureș, telefon: 
0265.215.958 și pe site-ul: 
http://upm.ro/concursuri_
didactice.

l Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad, cu sediul în 
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, 
judeţul Arad, organizează 
concurs în vederea ocupării 
următorului post contractual 
vacant: -1 (un) post de Admi-
nistrator patrimoniu, gradul I 
S, cod COR 263111, pe peri-
oadă nedeterminată, în cadrul 
Biroului Achiziţii-Investiţii. 
Condiţii specifice: -vechime în 
post cu studii superioare: peste 
5 ani; -cunoștinţe de utilizare 
PC (Windows, Microsoft 
Office, Baze de date); -consti-
tuie un avantaj experienţa în 
domeniul achiziţii investiţii. 
Data-limită de depunere a 
d o s a r e l o r  d e  c o n c u r s 
29.05.2017, ora 16.00. Data 
susţineri i  probei  scrise : 
06.06.2017, ora 10.00. Data 
s u s ţ i n e r i i  i n t e r v i u l u i : 
08.06.2017, ora 10.00. Toate 
probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad, B-dul Revoluţiei, 
nr.77. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul  dosarului  de 
concurs, condiţiile generale și 
specifice, calendarul de desfă-
șurare a concursurilor, biblio-
grafia și, după caz, tematica se 
publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro și pe www.uav.
ro. Informaţii suplimentare 
referitoare la concursurile de 
mai sus pot fi solicitate de la 
Serviciul Resurse Umane-Sala-
rizare al universităţii, telefon: 
0257.280.702, interior: 4128.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Harghita, cu sediul în Mier-

curea Ciuc, B-dul. Frăţiei, nr. 
2, scoate la concurs, în data de 
23.05.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post temporar 
vacant: Inspector,  grad profe-
sional principal - Comparti-
ment Analiza pieţei muncii, 
Programe de ocupare și Imple-
mentare  măsuri  act ive ; 
Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: 
Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
l icenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 5 ani; 
Cunoștinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ș u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
23.05.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Harghita.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Timiș cu sediul în Timișoara, 
b-dul Republicii, nr. 21, scoate 
la concurs, la sediul agenţiei, 
postul contractual vacant de 
referent SSD, gradul IA din 
cadrul Compartimentului 
Ana l i za  p i e ţ e i  munc i i , 
programe de ocupare și imple-
mentare  măsuri  act ive , 
conform H.G. nr.286/2011, cu 
modificările și completările 

ulterioare. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din 
H.G. nr. 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii superioare tehnice 
de scurtă durată, absolivite cu 
diplomă; vechime de minim 6 
ani și 6 luni în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului ;  Cunoștinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Internet; Diplomă absolvire 
ECDL complet; Certificat 
absolvire curs: Analiza Pieţei 
Muncii; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate. Programul 
concursului concursului: 
12.06.2017 ora 10:00 – proba 
scrisa la sediul Agenţiei Jude-
ţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Timiș; 14.06.2017 ora 
10:00– interviul la sediul Agen-
ţiei Judeţene pentru Ocuparea 
Forţei  de Muncă Timiș; 
Termenul limita de depunere a 
dosarelor de concurs este de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute de 
art .6 ,  al in.(1)  din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice și 
bibliografia de concurs sunt 
afișate la sediu și pe site-ul 
instituţiei.

l Primăria or. Mărășești, jud. 
Vrancea organizează concursul 
de recrutare din 12-06-2017, 
ora 09 privind ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie vacante 

pe perioadă nedeterminată de 
inspector, cl. I, grad debutant, 
în Biroul buget, financiar 
contabil. Condiţiile generale de 
participare la concurs conform 
art. 54 din Legea  188/1999 
republicată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
știinţe economice. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul 
instituţiei în  termen  de  20 de 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial. 
Concursul va avea următoarele 
etape: -selecţia dosarelor de 
î n s c r i e r e  î n t r e  3 0 / 0 5 – 
06/06/2017; -proba scrisă în 
12-06-2017, ora 09; -proba 
interviu -data va fi anunţată 
odată cu afișarea rezultatelor 
probei scrise. Bibliografia se va 
afișa la sediul și pe site-ul 
Primăriei or. Mărășești. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei și la telefon 
0237260550.

l Institutul Oncologic “Prof. 
Dr. Alexandru Trestioreanu” 
București scoate la concurs 
următoarele posturi vacante 
contractuale, conform H.G. 
286/2011: 5 posturi de asistent 
medical principal generalist cu 
studii postliceale în cadrul 
Ambulatoriului Integrat; 1 post 
de asistent medical de radio-
logie cu studii postliceale în 
cadrul Laboratorului Radiote-
rapie cu Energii Înalte; 2 
posturi de asistent medical 
generalist debutant cu studii 
postliceale în cadrul Secţiei 
Clinice Radioterapie II; 1 post 
de infirmieră debutantă în 
cadrul Secţiei Spitalizare de Zi; 
2 posturi cu jumătate de normă 
de expert în fizică medicală în 
cadrul Laboratorului Radiote-
rapie cu Energii Înalte; 2 
posturi de fizician în cadrul 
Laboratorului Radioterapie cu 
Energii Înalte; 1 post de Refe-
rent de Specialitate I în cadrul 
Biroului Aprovizionare, Trans-
port. Dosarele de concurs se 
depun la Serv. RUNOS din 
cadrul Institutului până la 
data de 23.05.2017, ora 15.00. 
Proba scrisă va avea loc în data 
de 06.06.2017, ora 9.00, iar 
proba interviu va avea loc în 
data de 08.06.2017, ora 9.00, la 
sediul Institutului din Șos.
Fundeni, nr.252, sect.2, Bucu-
rești. Mai multe informații pot 

fi obținute la avizierul institu-
tului și pe site-ul www.iob.ro

l Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, în temeiul 
H o t ă r â r i i  G u v e r n u l u i 
nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și 
O.U.G nr.45/2008, privind 
unele măsuri pentru întărirea 
capacităţii administrative a 
României în vederea îndepli-
nirii obligaţiilor ce îi revin în 
calitatea sa de stat membru al 
Uniunii Europene,  anunţă 
scoaterea la concurs a unei 
funcții publice de execuție 
vacante de consilier grad 
profesional principal la 
Centrul Operativ pentru Situ-
ații de Urgență. Condiţiile 
specifice prevăzute în fișa 
postului: -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii  superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul agronomie 
sau domeniul științelor econo-
mice; -Vechime în specialitatea 
studiilor- minimum 5 ani. 
Concursul se va desfășura la 
sediul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, astfel: 
Proba scrisă- în data 25 mai 
2017, ora 10.00; Interviul- se va 
susţine într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. 
Dosarele de înscriere se depun 
în opt zile de la publicare. 
Bibliografia, condiţiile specifice 
de participare precum și actele 
solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi  publicate pe 
pagina de web www.madr.ro și 
afișate la sediul instituţiei  din  
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3 
București. Relaţii suplimentare 
la sediul Ministerului Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale, 
telefon 021.3072.491.

l Centrul de Protecție a Plan-
telor București scoate la 
concurs următoarele posturi 
contractuale vacante: -1 post 
Inspector de specialitate gr. I, 
nivel de studii superioare 
economice (S), cu minim 2 ani 
in specialitatea studiilor, post 
contractual permanent, din 
cadrul Compartimentului 
Achiziţii Publice; -4 posturi 
muncitor calificat tr. I fără 
nivel studii, cu minim 5 ani 
vechime în muncă, post 
contractual permanent, din 
cadrul Serviciului Executare 
Tratamente Fitosanitare; -2 
posturi șofer tr. I, fără nivel 
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studii, cu minim 5 ani vechime 
în muncă, post contractual 
permanent, din cadrul Biroului 
Consultanţă, Prognoză, Logis-
tică, Planificare Tratamente 
Fitosanitare. Tipul probelor, 
locul, data și ora desfășurării 
acestora: pentru posturile cu 
nivel de studii superioare se vor 
ține proba scrisă și proba inter-
viului iar pentru posturile de 
muncitor calificat și șofer se va 
ține proba practică. Proba 
interviului poate fi susținută 
doar de către acei candidați 
declarați admiși la proba scrisă. 
1. Proba scrisă/ practică: 31 mai 
2017, ora 10:00, la sediul insti-
tuției (Drumul Cooperativei, nr. 
20, sector 5, București); 2. 
Proba interviului poate fi susți-
nută doar de către acei candi-
dați declarați admiși la proba 
scrisă, și va avea loc în data de 
6 iunie 2017, la ora 10:00, la 
sediul instituției (Drumul 
Cooperativei, nr. 20, sector 5, 
București). Data limită și ora 
până la care se pot depune 
dosarele de concurs: 22 mai 
2017, până la ora 14:00. Datele 
de contact ale persoanei care 
asigură secretariatul comisiei 
de concurs: D-ra. Babescu 
Elena- Tabita din cadrul 
compartimentului de resurse 
umane: tel. 021/413.18.56; fax 
021/413.93.42, e-mail contact@
pmb-cpp.ro.

l Penitenciar Satu Mare scoate 
la concurs 3 posturi vacante de 
agent de penitenciare, după 
cum urmează: -2 posturi agent 
-sector operativ (bărbați); -1 
post agent operativ -(grupă 
intervenţie). Dosarele de 
înscriere se depun la Penitenci-
arul Satu Mare -structura 
resurse umane, până la data de  
30.05.2017, inclusiv,  orele 
15.30. Taxa de concurs este de 
85 lei. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la structura 
resurse umane a Penitencia-
rului Satu Mare (Str. Mileniului 
nr.2, loc.Satu Mare, județul 
Satu Mare, tel. 0261.715.488) 
ori pe site-ul Penitenciarului 
Satu Mare http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-satu-mare și 
pe site-ul Administraţiei Naţio-
nale a Penitenciarelor (www.
anp.gov.ro, secţiunea Carieră – 
Concursuri din sursă externă – 
Concursuri în curs de derulare).

l Oficiul de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară Giurgiu, cu 
sediul în Giurgiu, B-dul 1907, 
Nr. 1, Sc. B, Jud. Giurgiu, orga-
nizează  concurs  pentru 
ocuparea unei funcţii contrac-
tuale vacante de execuţie, pe 
perioadă determinată de 36 de 
luni, din cadrul Biroului Înre-
gistrare Sistematică-Serviciul 
Cadastru, pentru implemen-
tarea Programului naţional de 
cadastru și carte funciară, 
conform H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: 
1 post de consilier gradul debu-
tant (economic). Concursul se 
va desfășura astfel: Proba 
scrisă în data de 31.05.2017, ora 
10.00; Proba interviu în data de 
08.06.2017, ora 10.00. Pentru 

participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Consilier 
gradul debutant (economic); 
nivelul studiilor: studii universi-
tare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau 
diplomă de absolvire-speciali-
zarea economic; vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu este nece-
sară. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs până la data de 
23.05.2017, ora 16.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară Giurgiu. Locul 
de desfășurare al concursului: 
sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Giurgiu. 
Relaţii suplimentare la sediul 
instituţiei, Giurgiu, B-dul 1907, 
Nr. 1, Sc. B, Jud. Giurgiu, 
persoana de contact: Chire-
c e a n u  M a r i n e l a ,  t e l . 
0246.216.444, int. 120, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secre-
tariat și Petiţii, e-mail gr@
ancpi.ro sau pe site-ul: www.
ocpigiurgiu.ro.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială și Protecția Copi-
lului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, 
București, organizează concurs, 
în data de 31.05.2017, în 
vederea ocupării pe perioadă 
nedeterminată, pentru urmă-
torul post vacant de natură 
contractuală de execuţie în 
temeiul legal al H.G. 286/2011, 
cu completările și modificările 
ulterioare: Compartiment 
Tehnic Auxiliar; 1 post șofer; 
Condiții specifice de partici-
pare: Studii medii liceale finali-
zate cu diplomă  de bacalaureat 
- Specializare Electromecanică 
/Mecanic auto. Permis de 
conducere categoria B cu expe-
rienţă de cel puţin  10 ani. Aviz 
psihologic eliberat de către un 
cabinet autorizat de Ministerul 
Transporturilor. Cazier auto 
eliberat de Poliţia Rutieră (fără 
abateri grave). Abilităţi de rela-
ţionare-comunicare. Abilităţi 
pentru munca în echipă. Dispo-
nibiliate pentru deplasări ocazi-
onale în ţară. Candidaţii vor 
depune personal dosarele de 
concurs începand cu data de 
09.05.2017 (data publicării 
anunţului) pe o perioadă de 10 
zile lucrătoare, conform legisla-
ţiei în vigoare, la sediul 
D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfu-
mului, nr 2-4, sector 3, Bucu-
rești, astfel: L-J: 9-14; V: 9-12. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină: 1. Cerere de 
înscriere la concurs; 2. Curri-
culum Vitae – model European; 
3. Copie după actul de identi-
tate; 4. Copie după diploma de 
studii; 5. Copie după alte acte 
care să ateste efectuarea unor 
specializări/perfecţionări; 6. 
Copie după cartea de muncă 
actualizată până la data de 
31.12.2010 și/sau adeverinţa 
eliberată de angajator sau ITM 
care să ateste vechimea în 
muncă și vechimea în speciali-
tatea studiilor. 7. Copie după 
adeverinţa care să ateste 
vechimea în muncă și vechimea 
în specialitatea studiilor după 

data de 01.01.2011, eliberată de 
angajator și extras REVISAL 
certificate conform cu origi-
nalul de către angajator (după 
caz eliberat de ITM); 8. Cazier 
judiciar (fără fapte penale 
înscrise în cazier); 9. Adeverinţa 
medicală, care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, 
(eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului 
de către medicul de familie sau 
de către unităti sanitare abili-
tate și trebuie să conţină în clar 
numărul, data, numele emiten-
tului, calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii); NOTĂ: 
Copiile după actele menţionate 
la punctele 3, 4, 5, 6, 7 se 
prezintă însoţite de documen-
tele originale, care se certifică 
pentru conformitate cu origi-
nalul de către secretarul comi-
siei de concurs, sau se prezintă 
copii legalizate de către candi-
daţi. Concursul constă în trei 
probe: probă scrisă, probă 
practică și interviu. Probă 
scrisă și interviul se susţin din 
bibliografia afișată pe site-ul 
instituţiei, www.dgaspcs3.ro/ 
oportunităti de angajare. Proba 
scrisă și proba practică  a 
concursului vor  avea loc în 
data de 31.05.2017, iar interviul 
în data de 12.06.2017. Infor-
maţii suplimentare în ceea ce 
privește locaţia și ora desfășu-
rării concursului se pot obţine 
la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Sector 3 din Str. 
Parfumului, nr. 2-4, București 
sau la numărul de telefon 
0730.013.862.

CITAȚII  
l Subsemnatul Tudoran Marin 
este citatat în calitate de pârât 
în dosarul nr. 4889/311/2015  
divorţ aflat pe rolul Judecăto-
riei Slatina Jud. Olt, având 
termen la data de 08.06.2017.

l Vlad Costinel- str. Buzesti, 
nr.8, bl.A1, sc.1, et.2, ap.12, 
Caracal, jud. Olt. Rotaru Cris-
tina, com. Stoenesti, jud. Olt, 
str. Principala, nr.40. In calitate 
de parati in contradictoriu cu 
reclamantul Badea Ion, sunt 
c i t a t i  p e n t r u  t e r m e n u l 
11.05.2017 la Judecatoria 
C a r a c a l ,  i n  d o s a r u l 
1447/207/2017 avand obligatia 
de a face.

l Numitul Toma Constantin 
Nicolae în calitate de reclamant 
chem în judecată pe pârâta 
Toma Mariana Virginia, cu 
domiciliul în comuna Scundu, 
sat Avrămești, județul Vâlcea, 
în dosar 432/223/2017, în data 
de 30.05.2017, ora 9.00, la Jude-
cătoria Drăgășani.

l Se citeaza paratul Loghin 
C o n s t a n t i n  i n  d o s .  n r. 
29790/245/2016, al Judecatoriei 
Iasi, C02M, ora 8.30, in dosar 
cu Vataman Alina, termen 
15.06.2017, obiect exercitare 
autoritate.

l Numiţii Cimpoia Vasile 
domiciliat în comuna Casin, 

judeţul Bacău, Cimpoia Elena 
domiciliată în oraș Onești, str. 
Libertăţii, nr. 29, sc A, apt. 8, 
judeţul Bacău, Calistru George 
Valentin domiciliat în comuna 
Tudor Vladimirescu, judeţul 
Arad, sunt citaţi în dosar nr. 
1890/222/2009* la termenul din 
data de 17.05.2017, la Judecă-
toria Dorohoi în calitate de 
pârâţi, ,,partaj succesoral”, 
reclamantă Aghiorghiesei 
Rodica.

l Numitul Harton Petru, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
sat (com.) Golăiești, jud. Iași 
este citat în data de 24.05.2017, 
ora 8.30, la Judecătoria Iași, cu 
sediul în Iași, str. Anastasie 
Panu nr. 25, Secția Civilă, 
complet C12M, în calitate de 
p â r â t  î n  D o s a r  n r . 
6924/245/2016, având ca obiect 
divorț fără minori în contradic-
toriu cu Harton Florica.

l Munteanu Constantin și 
Munteanu Elena sunt citați 
pentru arbitraj la Tribunalul de 
Arbitraj Judiciar Iași de pe 
lângă Camera de Arbitraj și 
Mediere din mun. Iași, Bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, 
bl. B2 colț, tr. 1, jud. Iași, în 
calitate de pârâți, la data de 
26.05.2017, ora 12.00, în 
dosarul nr. 101/2017, având ca 
obiect pronunțarea unei hotă-
râri care să țină loc de contract 
de vânzare, în proces cu Huțu-
pașu Ion, Huțupașu Lili și 
Bădărău Sorin-Irinel, în cali-
tate de reclamanți.

DIVERSE  
l SC NGB Constructii & 
Management SRL anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Clădire D4” propus 
a fi amplasat în strada Șoseaua 
de Centură, NC. 114661, NC. 
113798, NC. 113799, Oraș 
Bragadiru, Judeţul Ilfov. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov, din București, str. Aleea 
Lacul Morii, nr. 1, sector 6, și la 
sediul NGB Constructii&Ma-
nagement SRL, din Șoseaua de 
Centură, nr. 2-8, Hala modul 1, 
etaj 1, camera 3, Bragadiru, 
Jud.Ilfov. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov.

l CN CF ”CFR” SA, Sucur-
sala Regională CF Craiova, 
anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Lucrări de 
Reabilitare la Pod CF KM 
200+306 FIR I și Lucrări 
Amenajare Albie” propus a fi 
amplasat în Comuna Robă-
nești, Judeţul Dolj. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Dolj, 
Str.Petru Rareș, Nr.1, Judeţul 
Dolj și la sediul CN CF “CFR” 
SA- Sucursala Regională CF 
Craiova, B-dul.Decebal, Nr.1, 
în  zilele de luni-joi, între orele 

08.00-16.00, și vineri între orele 
08.00-14.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
APM Dolj, Str.Petru Rareș, Nr. 
1.

l Primăria Comunei Moldo-
viţa, Comuna Moldoviţa, nr. 
421, judeţul Suceava, cod fiscal: 
4326671, tel./fax: 0230.336.190, 
0230.336.115, e-mail: primaria.
moldovita@yahoo.com, acordă 
finanţări nerambursabile în 
anul 2017 din bugetul propriu 
pentru activităţi nonprofit de 
interes general,  conform 
Programului aprobat în baza 
Legii nr. 350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambur-
sabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările 
ulterioare, pentru următoarele 
domenii: -Sport- 10.000 Lei; 
-Culte religioase- 50.000 Lei; 
-Cultură- 70.000 Lei. Suma 
totală a finanțărilor nerambur-
sabile în anul 2017 este de 
130.000 Lei .  Solicitanţi : 
persoane fizice sau persoane 
juridice fără scop patrimonial 
-asociaţii ori fundaţii consti-
tuite conform legii. Scopul 
programului este realizarea 
unor obiective de interes public 
local. Criteriul de acordare a 
finanţării este punctajul total al 
proiectului ,  prevăzut în 
Programul aprobat pentru anul 
2017. Proiectul câștigător este 
cel cu punctajul cel mai mare. 
Documentaţia de solicitare a 
finanţării nerambursabile se 
poate procura de la sediul 
Primăriei Comunei Moldoviţa, 
telefon: 0230.336.190 și de pe 
site-ul instituției: www.prima-
riamoldovita.ro, în care este 
publicat Programul propriu de 
finanţare pentru anul 2017, 
aprobat prin Hotărârea Consi-
l i u l u i  L o c a l  M o l d o v i ţ a 
nr.19/28.04.2017. Solicitanţii 
vor putea depune documentaţia 
prevăzută în Programul 
aprobat la registratura Primă-
riei Comunei Moldovița, până 
la data -limită de 09.06.2017, 
ora 11.00. Perioada de selecție 
ș i  eva luare :  12 .06 .2017 
-13.06.2017. Programul anual a 
fost publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a VI-a, nr. 
83/04.05.2017. 

l Tribunalul Argeș, Dosar civil 
nr.6442/109/2016, sentinţa cililă 
nr.39/06.02.2017: " Admite 
cererea de încuviinţare a 
deschiderii procedurii adopţiei 
pentru minorii G.A.G. și 
G.C.V., formulată de petenta 
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Argeș, cu sediul în Pitești, str. 
Calea Drăgășani, nr.8, Judeţul 
Argeș în contradictoriu cu inti-
maţii Gugiulean Florian ( 
CNP-1670318031843), domici-
liat în comuna Popești, sat 
Purcăreni ,  Jud.Argeș  ș i 
Gugiulan Mihaela (CNP-
2740505030064), domiciliat în 
Câmpulung, str. Grădiștei, nr. 
8A, jud. Argeș. Încuviinţează 
deschiderea procedurii adopţiei 
interne pentru minorii G.A.G.(-
fiica lui Gugiulan Florian și 

Gugiulan Mihaela, născută la 
13.11.2012) și G.C.V. (fiul lui 
Gugiulan Florian și Gugiulan 
Mihaela, născut la data de 
13.05.2011). Suplinește consim-
ţămâtul mamei intimatei 
Gugiulan Mihaela. Constată 
existenţa consimţământului 
intimatului Gugiulan Florian. 
Menţine dispoziţia de exercitare 
a drepturilor și obligaţiilor 
părintești de către Președintele 
Consiliului Judeţean Argeș. Cu 
drept de apel în termen de 30 
de zile de la comuniare. Apelul 
și motivele de apel se vor 
depune la Tribunalul Argeș. 
Pronunţată în ședinţa publică 
din 06 februarie 2017.

l Tribunalul Argeș, Dosar civil 
nr. 6307/109/2016, sentinţa 
cililă nr.31/30.01.2017: " Admite 
cererea formulată de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Argeș, cu 
sediul în Pitești, str. Calea 
Drăgășani, nr. 8, Judeţul Argeș 
în contradictoriu cu intimaţii 
Zinca Ion și Cigoianu Elena, 
2740505030064), domiciliaţi în 
comuna Băiculești, sat Anghi-
nești, nr. 24, jud. Argeș. Încuvi-
inţează deschiderea procedurii 
adopţiei interne pentru  cei trei 
minorii: C.M.D., născut la 
27.04.2009, în Curtea de Argeș, 
judeţul Argeș, fiul intimatei 
Cigoianu Elena, fără paterni-
tate stabilită; C.F.G., născut la 
18.10.2010, în Curtea de Argeș, 
Judeţul Argeș, fiul intimatei 
Cigoianu Elena, fără paterni-
tate stabilită; Z.M.E., născut la 
28.09.2012 în Curtea de Argeș, 
judeţul Argeș, fiul intimaţilor 
Cigoianu Elena și Zinca Ion. 
Suspendă exerciţiul drepturilor 
și îndeplinirea obligaţiilor 
părintești și deleagă exercitarea 
acestora către   Președintele 
Consiliului Judeţean Argeș. Cu 
drept de apel în termen de 30 
de zile de la comuniare. Calea 
de atac motivele de apel se vor 
depune la Tribunalul Argeș. 
Pronunţată în ședinţa publică 
din 30 ianuarie 2017.

l Comuna Ciocănești, cu 
sediul în comuna Ciocănești, 
județul Suceava, cod poștal: 
727120, cod fiscal: 14953600, 
tel. /fax: 0230.578.135, e-mail: 
p_ciocanesti@yahoo.com, în 
conformitate cu Legea nr. 
350/2005, privind regimul 
finanțărilor nerambursabile, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Pentru a putea parti-
cipa la procedura privind atri-
buirea contractului de finanțare 
nerambursabilă, solicitanții 
trebuie să fie persoane fizice sau 
persoane juridice fără scop 
patrimonial- asociații ori 
fundații constituite conform 
legii sau culte religioase recu-
noscute conform legii. Data 
-limită pentru depunerea 
proiectelor este de 26.05.2017, 
ora 12.00. Comuna Ciocănești 
accelerează aplicarea proce-
durii de selecţie de proiecte, în 
baza art. 20, alin. 2 din Legea 
350/2005, motivat de prejudi-
ciul ce s-ar aduce imaginii 
comunităţii în cazul în care 
aceste activităţi nu s-ar demara 
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sau nu s-ar desfăşura în prima 
parte a trimestrului II al anului 
2017. Selecţia publică de 
proiecte şi evaluare în vederea 
atribuirii contractelor de finan-
țări nerambursabile în anul 
2016 de la bugetul local va 
avea loc în data de 30.05.2017, 
ora 12.00, pentru următoarele 
domenii: Susţinere culte religi-
oase recunoscute de lege- suma 
totală: 100.000Lei, conform 
HCL nr. 18/10.04.2017. Docu-
mentația pentru elaborarea şi 
prezentarea propunerii de 
proiect şi informații suplimen-
tare se pot obține de la 
Primăria Comunei Ciocăneşti, 
str. Principală, nr. 39, județul 
S u c e a v a ,  t e l .  / f a x : 
0230.578.135, e-mail: p_cioca-
nesti@yahoo.com, site-ul: 
http://www.ciocanestibucovina.
eu. Programul anual al finan-
țării nerambursabile a fost 
publicat în Monitorul Oficial, 
P a r t e a  a  V I - a ,  n r . 
85/08.05.2017.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare Consiliul de 
Administraţie al societăţii 
comerciale Imvest S.A. cu 
sediul în Bucureşti, str. Popa 
Tatu nr. 26, sector 1, C.U.I. 
1568751,  J40/1056/1991 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la data 
de 16.06.2017, ora 09.00 la 
sediul societăţii, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Alegerea 
membrilor Consiliului de 
Administraţie; 2. Diverse. Lista 
cu candidaţii propuşi pentru 
funcţia de administrator se află 
la sediul S.C. IMVEST S.A., 
unde poate fi consultată. În 
cazul în care urmare acestei 
convocări adunarea generală 
nu se poate întruni din lipsa 
cvorumului ,  aceasta  se 
convoacă pentru data de 
23.06.2017, în acelasi loc, la ora 
09.00 cu aceeaşi ordine de zi. 
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie Sing. Râpeanu 
Adrian.

l Către, Membrii „Asociaţiei 
Cluburilor Lions District 124 
România”, subscrisa „Asoci-
aţia Cluburilor Lions District 
124 România”, cu sediul în 
Câmpulung Muscel, strada 
Fundătura Gruiului, nr. 2, jud. 
Argeş, având CIF: 9791600, 
reprezentată prin Guvernator 
ales, dna.Daniela Holzeimer. În 
b a z a  p r e v e d e r i l o r  d i n 
Statutul „Asociaţiei Cluburilor 
Lions District 124 România”, 
cât şi a dispoziţiilor OG 
nr.26/2000, privind Asociaţiile 
şi Fundaţiile, vă convoacă 
pentru data de 02.06.2017, ora 
14.00, în Timişoara, str. Mără-
şeşti, nr. 2, cod postal: 300086, 
judeţul Timiş, în clădirea 
„Opera Naţională Română” 
din Timişoara, unde va avea 
loc Adunarea Generală Ordi-
nară a Asociaţiei Cluburilor 
Lions District 124 România 
(Convenţia Districtului). În 
condiţiile în care la data de 
02.06.2017 AGA nu se dove-
deşte a fi statutară, aceasta este 
convocată pentru a doua zi, 

respectiv pentru data de 
03.06.2017, ora 10.00, în 
aceeaşi locaţie, respectiv 
„Opera Naţională Română” 
din Timişoara, şi aceeaşi 
adresă. Convocarea are urmă-
toarea ordine de zi: 1. Apro-
barea Raportului de Activitate 
al Cabinetului Districtului în 
perioada 1 iulie 2016 -30 iunie 
2017; 2. Validarea Hotărârilor 
şi Deciziilor Cabinetului 
Districtului luate în perioada 1 
iulie 2016 -30 iunie 2017; 3. 
Alegerea şi numirea Cabine-
tului Districtului (Guvernator, 
primul şi al doilea Vice-Guver-
nator), conform art. IX -Secţi-
unea 2 din Statut, cât şi 
aprobarea componenţei Cabi-
netului Districtului 124 
România pentru anul lionistic 
2017-2018. 4. Aprobarea dele-
gării şi a mandatării persoanei 
şi /sau persoanelor fizice pentru 
a semna în numele şi pentru 
Asociaţie şi a face toate demer-
surile necesare înregistrării 
tuturor modificărilor interve-
nite. 5. Diverse. Pentru orice 
lămuriri suplimentare vă 
rugăm să aveţi în vedere urmă-
toarele date de contact: Adresă 
poştală: Câmpulung Muscel, 
strada Fundătura Gruiului, 
nr.2, judeţul Argeş. Număr 
telefon: +40756.090.326, 
e-mail: secretariat@lions-clubs.
ro. Cu stimă, Asociaţia Clubu-
rilor Lions District  124 
România prin: Guvernator, 
Daniela Holzeimer.

l Preşedintele Consiliului de 
Administraţie,  Dl. Iqbal Nasir 
Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor socie-
tăţii AGROMEC Balaciu S.A., 
persoană juridică română, cu 
sediul în comuna Balaciu, 
Calea Bucureşti nr.2, Corp 
C14, parter, biroul nr. 1, judeţul 
Ialomiţa, înregistrată în Regis-
trul  Comerţului  sub nr. 
J21/458/2012, cod fiscal RO 
2069440 („Societatea”), din 
iniţiativa Consiliului de Admi-
nistraţie, pentru data de  
10.06.2017, orele 10.00, la 
sediul social al Societăţii. În 
cazul în care adunarea gene-
rală convocată nu se va putea 
ţine la data primei convocări, 
din lipsă de cvorum, o a doua 
adunare generală se va putea 
ţine pe data de 11.06.2017, ora 
10.00, la sediul social al Socie-
tăţii. Relaţii suplimentare se 
p o t  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n : 
0728118239. Adunarea Gene-
rală Ordinară se convoacă cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea revocării  din 
funcţia de Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie, a Dlui. 
Nasir Iqbal, cetăţean englez, 
născut la data 13.12.1967, în 
Pakistan, Faisalabad, cu domi-
ciliul în Marea Britanie, 
Londra, Strada Marsh nr. 36, 
Pinner, HA5 5 NQ,  posesor al 
paşaportului nr. 510865470 
emis de către IPS, la data de 
07.05.2013, valabil până la 
data de 07.12.2023. 2. Apro-
barea numirii, pentru o peri-
oadă de 1 an, şi cu puteri 
depline, care vor fi exercitate în 
conformitate cu prevederile 

art.13, alin.5 din Actul consti-
tutiv, în funcţia de Adminis-
t ra tor  ş i  Preşed inte  a l 
Consiliului de Administraţie, a 
Dlui. Muhammad Rafique 
Lakhani, cetăţean pakistanez, 
născut la data de 02.12.1962, în 
Pakistan, Karachi, cu domici-
liul în Emiratele Arabe Unite, 
Dubai, Nad Al Shiba, La C 
Avenue, Vila 62, deţinător la 
Paşaportului nr. AE8345613, 
eliberat de autorităţile pakista-
neze la data de 05.08.2014, 
valabil până la 02.08.2024. 3. 
Aprobarea prelungirii, pentru 
o perioadă de 1 an, începând 
cu data de 27.07.2017, a 
mandatului de administrator 
al dnei. Cristina Manuela 
Rodrigues Faria De Macedo, 
cetăţean portughez, născută la 
data de 31.07.1977, în Portu-
galia, Ucha*Barcelos, cu domi-
ciliul în Portugalia,  Oliveira de 
Frades, Zona Industrial 
Oliveira de Frades, posesoare a 
Paşaportului nr. M501238, 
eliberat de către autorităţile 
portugheze din Sef Serv Estr E 
Fronte i ras ,  l a  da ta  de 
19.02.2013, valabil până la 
data de 19.02.2018. 4. Apro-
barea prelungirii, până la data 
de 07.03.2019, a mandatului de 
cenzor al  Cris Accounting 
S.R.L., persoană juridică 
română, cu sediul în Bucureşti, 
Sector 1, Str. Havana, Nr. 12, 
înregistrată în Registrul 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n r . 
J40/15797/2008 şi Cod Unic de 
Înregistrare 24475147, înscrisă 
în Tabloul Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Auto-
rizaţi din România, având 
autorizaţia cu seria A nr. 
006109 din data de 20.12.2008, 
pr in  Nico lae  Cr i s t ina– 
Adriana– Ozana. 5. Aprobarea 
balanţei de verificare la 
31.12.2016 şi a situaţiilor finan-
ciare anuale la 31.12.2016 
compuse din „Bilanţ”, „Contul 
de profit şi pierdere”, „Date 
informative” şi „Note explica-
tive la situaţiile financiare 
anuale”, ţinând cont de 
raportul de gestiune al admi-
nistratorilor la 31.12.2016. 6. 
Aprobarea Raportului Comi-
siei de Cenzori. 7. Aprobarea 
bugetului de venituri si cheltu-
ieli pentru anul 2017. 8. Apro-
barea: (i) ratificării Hotărârii 
Generale Ordinare a Acţiona-
rilor Societăţii, din data de 
13.04.2017, (ii) ratificării 
contractării de către Societate, 
de la Raiffeisen Bank S.A., a 
facilităţii de credit, revolving, 
de avans în cont curent, în 
suma de 4.200.000,00 Lei, în 
baza contractului de facilitate 
de credit nr. 0022/ 2017 şi a 
constituirii de către Societate a 
tuturor garanţiilor accesorii 
acestei facilităţi, aşa cum sunt 
acestea menţionate în Hotă-
rârea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii din data 
de 13.04.2017 şi (iii) ratificării 
semnării, în numele şi pe 
seama Societăţii, de către Joao 
Costa de Castro, a contractului 
de facilitate de credit, a 
contractelor de garanţie acce-
sorii acestuia, precum şi a 
oricăror documente necesare 

pentru ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 9. Apro-
barea împuternicirii Dlui. Joao 
Costa de Castro, cetăţean 
portughez, născut la data de 
22.04.1976, în Portugalia, 
Cedofeita*Porto, cu domiciliul 
în Portugalia, Zona Industrial 
de Vagos, Lote 104, 3840-385 
Vagos, şi reşedinţa în Bucu-
reşti, sector 3, strada Morilor 
nr.14, apartament nr.3, pose-
sorul Cărţii de identitate nr. 
10722675, emisă de către auto-
rităţile portugheze, valabilă 
până la data de 07.05.2018 şi al 
Certificatului de înregistrare 
seria ROU nr. 100514, emis de 
către IGI Bucureşti, la data de 
07.09.2016, valabil până la 
data de 06.09.2021, cod 
n u m e r i c  p e r s o n a l 
7760422470023, pentru a 
semna în numele şi pentru 
asociaţi, toate documentele şi 
declaraţiile, inclusiv Actul 
Constitutiv, să solicite orice 
atestări, inclusiv completarea 
tuturor documentelor şi înde-
plinirea tuturor formalităţilor 
necesare înregistrării prezentei 
Decizii. 10. Diverse. Preşedin-
tele Consiliului de Adminis-
traţie Iqbal Nasir.

l Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, Dl. Iqbal Nasir, 
Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a acţionarilor socie-
tăţii AGROZOOTEHNICA 
Facaeni S.A., cu sediul în 
comuna Făcăeni, strada Feteşti 
nr. 264, Corp C2, parter, biroul 
nr. 1, judeţul Ialomiţa, având 
nr. de ordine în Registrul 
Comerţului J21/463/2012, cod 
fiscal RO 2081346 („Socie-
tatea”), din initiaţiva Consi-
liului de Administraţie, pentru 
data de  10.06.2017, orele 
12.00, la sediul social al Socie-
tăţii. În cazul în care adunarea 
generală convocată nu se va 
putea ţine la data primei 
convocări, din lipsă de cvorum, 
o a doua adunare generală se 
va putea ţine pe data de 
11.06.2017, ora 12.00, la sediul 
social al Societăţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0728118239. Adunarea 
G e n e r a l ă  O r d i n a r ă  s e 
convoacă, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea 
revocării din funcţia de Preşe-
dinte al Consiliului de Admi-
nistraţie, a Dlui. Nasir Iqbal, 
cetăţean englez, născut la data 
13.12.1967, în Pakistan, Faisa-
labad, cu domiciliul în Marea 
Britanie, Londra, Strada 
Marsh nr. 36, Pinner, HA5 5 
NQ,  posesor al paşaportului 
nr. 510865470 emis de către 
IPS, la data de 07.05.2013, 
valabil  până la data de 
07.12.2023. 2. Aprobarea 
numirii, pentru o perioadă de 1 
an, şi cu puteri depline, care 
vor fi exercitate în conformi-
tate cu prevederile art. 16.4 din 
Actul constitutiv, în funcţia de 
Administrator şi Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, a 
Dlui. Muhammad Rafique 
Lakhani, cetăţean pakistanez, 
născut la data de 02.12.1962, în 
Pakistan, Karachi, cu domici-
liul în Emiratele Arabe Unite, 

Dubai, Nad Al Shiba, La C 
Avenue, Vila 62, deţinător la 
Paşaportului nr. AE8345613, 
eliberat de autorităţile pakista-
neze la data de 05.08.2014, 
valabil până la 02.08.2024. 3. 
Aprobarea prelungirii, pentru 
o perioadă de 1 an, începând 
cu data de 27.07.2017, a 
mandatului de administrator 
al dnei. Cristina Manuela 
Rodrigues Faria De Macedo, 
cetăţean portughez, născută la 
data de 31.07.1977, în Portu-
galia, Ucha*Barcelos, cu domi-
ciliul în Portugalia,  Oliveira de 
Frades, Zona Industrial 
Oliveira de Frades, posesoare a 
Paşaportului nr. M501238, 
eliberat de către autorităţile 
portugheze din Sef Serv Estr E 
Fronte i ras ,  l a  da ta  de 
19.02.2013, valabil până la 
data de 19.02.2018. 4. Apro-
barea prelungirii, până la data 
de 07.03.2019, a mandatului de 
cenzor al Cris Accounting 
S.R.L., persoană juridică 
română, cu sediul în Bucureşti, 
Sector 1, Str. Havana, Nr. 12, 
înregistrată în Registrul 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n r . 
J40/15797/2008 şi Cod Unic de 
Înregistrare 24475147, înscrisă 
în Tabloul Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Auto-
rizaţi din România, având 
autorizaţia cu seria A nr. 
006109 din data de 20.12.2008, 
pr in  Nico lae  Cr i s t ina– 
Adriana– Ozana. 5. Aprobarea 
balanţei de verificare la 
31.12.2016 şi a situaţiilor 
f i n a n c i a r e  a n u a l e  l a 
31.12.2016 compuse din 
„Bilanţ”, „Contul de profit şi 
pierdere”, „Date informative” 
şi „Note explicative la situa-
ţiile financiare anuale”, ţinând 
cont de raportul de gestiune al 
a d m i n i s t r a t o r i l o r  l a 
31.12.2016. 6. Aprobarea 
Raportului  Comisiei  de 
Cenzori. 7. Aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2017. 8. Apro-
barea împuternicirii Dlui. 
Joao Costa de Castro, cetă-
ţean portughez, născut la data 
de 22.04.1976, în Portugalia, 
Cedofeita*Porto, cu domici-
liul în Portugalia, Zona Indus-
trial de Vagos, Lote 104, 
3840-385 Vagos, şi reşedinţa în 
Bucureşti, sector 3, strada 
Morilor nr.14, apartament nr. 
3, posesorul Cărţii de identi-
tate nr. 10722675, emisă de 
autorităţile portugheze, vala-
b i l ă  p â n ă  l a  d a t a  d e 
07.05.2018 şi al Certificatului 
de înregistrare seria ROU nr. 
100514, emis de către IGI 
B u c u r e ş t i ,  l a  d a t a  d e 
07.09.2016, valabil până la 
data de 06.09.2021, cod 
n u m e r i c  p e r s o n a l 
7760422470023, pentru a 
semna în numele şi pentru 
asociat, toate documentele şi 
declaraţiile, inclusiv Actul 
Constitutiv, să solicite orice 
atestări, inclusiv completarea 
tuturor documentelor şi înde-
plinirea tuturor formalităţilor 
necesare înregistrării prezentei 
Decizii. 9. Diverse. 
Preşedintele Consiliului de 
Administraţie Iqbal Nasir.

LICITAȚII  
l Comuna Miroslava, judeţul 
Iaşi, organizează licitaţie 
publică deschisă, în data de 
17.05.2017, orele 10.00 pentru 
concesionare teren construire 
locuinţe tineri şi specialişti în 
T72, T74 şi T75, localitatea 
Corneşti (72 loturi). Preţul 
minim de pornire al licitaţiei 
publice deschise este de 0,42 
Lei/ mp /an –T74; 0,45 Lei/ 
mp/ an –T72; 0,44 Lei/ mp/ an 
–T75. Caietul de sarcini poate 
fi obţinut de la Biroul Achiziţii 
Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul 
Iaşi. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 Lei. Data 
limită pentru depunerea ofer-
telor: 16.05.2017, orele 16.00.

l S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL, prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica 
a apartamentului situat in 
Campina, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 24, bl. B1, sc. B, et. 
2,  ap. 12, jud. Prahova, 
compus din doua camere si 
dependinte cu o suprafata 
utila de 50,44 mp; pretul de 
pornire al licitatiei este redus 
cu 20% din cel stabilit in 
raportul de evaluare incuvi-
intat de Adunarea Credito-
r i lo r  d in  08 .08 .2014  s i 
conform regulamentului de 
part ic ipare  la  l i c i tat ie , 
respectiv 117.920 lei (pret 
nepurtator de TVA). Lichida-
torul judiciar este in curs de a 
efectua lucrarea de cadastru 
si intabulare a apartamen-
tului. Licitatiile vor avea loc 
pe data de:  12.05.2017, 
17 .05 .2017 ,  19 .05 .2017 , 
24 .05 .2017 ,  26 .05 .2017 , 
31 .05 .2017 ,  07 .06 .2017 , 
09.06.2017, 14.06.2017 si 
16.06.2017 orele 14.00 la 
sediul lichidatorului din 
Ploiesti strada Ion Maiorescu, 
bl. 33 S1, et. 7, cab 7B. Condi-
tiile de participare la licitatie 
sunt mentionate in caietul de 
sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar, a carui valoare 
este de 1000 lei (fara TVA). 
Relat i i  supl imentare  la 
telefon 0344104525.

l 1.Informaţii  generale 
privind concedentul ,  în 
special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi /sau adresa 
de e-mail a persoanei de 
contact: Primăria Comunei 
Fărcaşele, str. Principală, nr. 
49, judeţul Olt, cod fiscal: 
4 4 9 1 3 3 4 ,  t e l e f o n : 
0 2 4 9 . 5 3 1 . 3 0 2 ,  f a x : 
0249.531.302, email: prima-
riafarcasele@yahoo.ro. 2. 
Informaţii generale privind 
obiectul  concesiuni i ,  în 
special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează 
să fie concesionat: Concesio-
narea prin licitaţie publică 
deschisă a 2 spații, unul în 
suprafaţă de 18,42 mp, situat 
în comuna Fărcaşele, satul 
Ghimpați, strada Principală, 
nr. 2, aparţinând domeniului 
public al comunei Fărcaşele, 
în vederea desfăşurării de 
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activităţi farmaceutice, şi 
altul în suprafaţă de 25 mp, 
aflat în incinta clădirii fostei 
Cooperative consum, satul 
Fărcaşu  de  Jos ,  s t rada 
Dispensarului ,  nr.  2 ,  în 
vederea desfăşurării de activi-
tăţi farmaceutice. 3. Infor-
maţii privind documentaţia 
de atribuire: Documentaţia de 
atribuire a fost întocmită în 
conformitate cu prevederile 
OUG 54/2006. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: 
Documentaţia şi instrucţiunile 
privind organizarea licitaţiei 
se pot obţine zilnic, de luni 
până joi, între orele 8.00-
16.00, şi vineri, între orele 
08.00-14.00, în urma unei 
cereri scrise. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din docu-
m e n t a ţ i a  d e  a t r i b u i r e : 
Primăria Comunei Fărcaşele, 
responsabil Achiziţii publice. 
3.3. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 06.06.2017, 
ora  14 .00 .  4 . Informaţ i i 
privind ofertele: Ofertele vor 
conţine cerinţele specifice prin 
documentaţia de atribuire şi 
instrucţiunile privind modul 
de elaborare şi prezentare a 
ofertelor. 4.1. Data limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
09.06.2016, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  Ofertele se vor 
depune la sediul Primăriei 
Comunei Fărcaşele, strada 
Principală, nr. 49, comparti-
ment  Regis tratură .  4 .3 . 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 
Ofertele se vor depune într-un 
singur exemplar. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 15.06.2017, ora 
12.00, în prezenţa ofertanţilor, 
la sediul Primăriei Comunei 
Fărcaşele, din str. Principală, 
nr. 49. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau  adresa  de  e -mai l  a 
instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
i n s t a n ţ e i :  J u d e c ă t o r i a 
Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 
37, tel. 0249.511.030, fax: 
0249.516.689, e-mail: jud-ca-
racal@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 08.05.2017.

l Anunţ de participare 
privind concesionarea prin 
licitatie publica: 1.Informatii 
generale privind concedentul: 
Consiliul Local Babadag; Cod 
fiscal :  4508533;  Adresa: 
j u d e t u l  Tu l c e a ,  o r a s u l 
Babadag, Str. Republicii, 
Nr.89, Nr. tel: 0240/561 012, 
fax: 0240/562 939; e-mail: 
urbanism@primaria-babadag.
ro. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesionarii:  
– teren cu suprafata de 28 mp 
situat pe str. D. Bolintineanu 
nr. 1; - teren cu suprafata de 

1635,24 mp situat pe str. 
Fagului nr. 42 - 44; 3. Infor-
matii privind documentatia de 
atribuire: 3.1. orice persoana 
interesata are dreptul de a 
solicita si de a obtine docu-
mentatia de atribuire, punerea 
la dispozitia  oricarei persoane 
interesate care a inaintat o 
solicitare in acest sens, a unui 
exemplar din documentatia de 
atribuire se realizeaza in mod 
direct,  nerestrictionat si 
deplin, prin mijloace electro-
nice sau pe suport de hartie. 
3.2. Compartimentul respon-
sabil din cadrul concedentului: 
Biroul Urbanism din cadrul 
Primariei orasului Babadag, 
str.Cabanei nr.5. 3.3. Docu-
mentatia de atribuire se pune 
la dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.4. Data limita 
pentru solicitarea clarificarilor 
22.05.2017. 4. Informatii 
privind ofertele: 4.1 Data 
limita de depunere a docu-
mentelor: 29.05.2017, ora 
10,00 la secretariatul Primariei 
orasului Babadag, str. Repu-
blicii, nr.89, Babadag, jud. 
Tulcea, in 1 exemplar. 5. 
Sedinta de deschidere va avea 
loc in data de 31.05.2017, ora 
10.00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Repu-
blicii, nr.89. 6. Informatii 
privind instanta competenta 
in solutionarea litigiilor aparu-
te:contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comuni-
carea rezultatului procedurii 
la sediul proprietarului, menti-
onat la punctual 1, iar acti-
unea in justitie se introduce la 
sectia de contencios adminis-
trativ  a Tribunalului Tulcea in 
termen de 30 zile. 7. Data 
transmiterii anuntului  catre 
institutiile abilitate in vederea 
publicarii: 08.05.2017.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata legal prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al INTEGRA 
SRL, desemnat prin incheierea 
de sedinta nr. 59 din data de 
27.01.2015 pronuntata in 
Dosar nr. 253/93/2015, aflat pe 
rolul Tribunalului Ilfov – 
Sectia Civila, anunta scoaterea 
la vanzare a bunului imobil 
aflat in proprietatea Integra 
SRL constand in teren intra-
vilan  in suprafata de 5.000 mp 
identificat  cu  nr.cadastral 541 
situat in orasul Chitila, judetul 
Ilfov in valoarea de 500.000 
euro exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului imobil apartinand 
societatii aflate in reorganizare 
se va efectua in data de 
17.05.2017 ora 13,30 prin lici-
tatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul nu se va 
vinde la primul termen de lici-
tatie, se vor organiza inca 2 
(doua) licitatii, în zilele de 
29.05.2017 si 08.06.2017, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul administrato-
rului judiciar din Bucureşti, 
Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. 
M27 et. 4, ap. 10, sector 3, 
unde se vor depune documen-

tele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a aces-
tora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de adminis-
tratorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de 
la sediul administratorului 
judiciar din Bucureşti, Blvd. 
Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 
4, ap. 10, sector 3. Costul caie-
tului de sarcini este de 2000 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimen-
tare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81.

1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefon /
fax şi adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Consiliul 
Local al Comunei Unguraş, 
cod fiscal: 4426271, cu sediul 
în comuna Unguraş, locali-
tatea Unguraş, nr. 486, județul 
Cluj, telefon: 0264.224.650, 
fax: 0264.224.700, persoană de 
contact: Abrudean Monica, 
e-mail: primariacu@yahoo.
com. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identifi-
carea bunului ce urmează să 
fie concesionat: -suprafața de 
12,54 ha păşune -partea de 
hotar Poduri, Blocul Fizic-32; 
-suprafața de 9,17 ha păşune 
-partea  de  hotar  Dosul 
Podului, din care 8,15 ha în 
Blocul fizic-32 şi 1,02ha în 
Blocul Fizic-45; -suprafața de 
12,56 ha păşune -partea de 
hotar Bărlog, din care: 9,40 ha 
în Blocul fizic-1354; 1.00ha în 
Blocul fizic-1357 şi 2,16 ha în 
Blocul fizic nr. 83; -suprafața 
de 17,41 ha păşune -partea de 
hotar Știomata, din care: 2,70 
ha în Blocul fizic-1731; 0,36 ha 
în Blocul fizic-882; 0,48 ha în 
Blocul fizic-871; 7,32 ha în 
Blocul fizic-1666 şi 6,55 ha în 
Blocul Fizic-1688. 3. Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: Documentația de 
atribuire se poate procura de la 
sediul Primăriei Comunei 
Unguraş, nr. 486, județul Cluj. 
3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: prin cerere, de la 
sediul Primăriei Comunei 
Unguraş, nr.486, județul Cluj. 
3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la 
care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
b u i r e :  C o m p a r t i m e n t u l 
secretar iat  a l  Pr imărie i 
Comunei Unguraş, nr. 486, 
județul Cluj. 3.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde  
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanței de Urgență a 
Guvernului  nr.  54/2006, 
privind regimul contractelor 

de concesiune de bunuri de 
proprietate publică, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 
22/2007: Prețul caietului de 
sarcini este de 20 Lei. Se achită 
la casieria Primăriei Comunei 
Unguraş. 3.4. Data limită 
pentru pentru solicitarea clari-
ficărilor: 19.05.2017, ora 14.00. 
4. Informații privind ofertele: 
la sediul Primăriei Comunei 
Unguraş, nr. 486, județul Cluj. 
4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 22.05.2017, ora 
15.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie puse ofertele: sediul 
Primăriei Comunei Unguraş, 
localitatea Unguraş, nr. 486, 
județul Cluj. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar original. 5.
Data şi locul la care este 
programată începerea proce-
durii de negociere directă: 
24.05.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Unguraş, 
nr. 486, județul Cluj. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente 
în soluționarea l it igii lor 
apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de 
contencios a Tribunalului Cluj, 
sediul Cluj-Napoca, strada 
Dorobanților, nr. 2-4, telefon: 
0 2 6 4 . 5 9 6 . 1 1 0 ,  f a x : 
0 2 6 4 . 5 9 5 . 8 4 4 ,  e - m a i l : 
tr-cluj-reg@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului negoci-
erii către instituțiile abilitate în 
vederea publicării: 08.05.2017.

PIERDERI  
l Pierdute Atestat profesional 
transport Marfa si Persoane si 
Atestat ADR emise pe numele 
Caragea Vasile Alexandru. Le 
declar nule.

l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe 
numele Sogodel Marian. Il 
declar nul.

l Pierdut certificat de compe-
tență profesională pentru 
transport rutier de marfă, nr 
0023846 eliberat de ARR 
Vâlcea pe numele Diaconescu 
Dana Elena. Se declară nul.

l Pierdute Atestat profesional 
transport Marfa si Atestat 
ADR emise pe numele Pavel 
Gheorghe. Le declar nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Stanescu SRL cu 
sediul in Com. Mihail Kogalni-
ceanu, Sat Mihail Kogalniceanu, 
Judetul Tulcea, J36/216/1994, 
CUI 5484378 declara certificatul 
de inmatriculare si statutul/
anexele pierdute/nule.

l Pierdut Certificat "Luptător 
pentru victoria Revoluţiei din 
Decembrie 1989- Luptător cu 
rol determinant" seria LRD-G 
nr.00074 şi legitimaţie.

l Declar pierdut act loc de 
veci pentru 2 locuri în Cimi-

tirul Progresul pe numele 
Mirea Parascheva.

l Declar pierdut şi distrus 
contract vânzare –cumparare 
c u  p l a t a  ( i n t e g r a l )  n r. 
34833/43744/27.06.2007 
eliberat de Administraţia 
Fondului Imobiliar, C.G.M.B., 
pe numele Călin Gheorghe.

l Declar pierdut şi nul atestat 
taxi seria CPTx nr. 104068 
eliberat de A.R.R. Bucureşti pe 
numele Gheorghe Marinel.

l Declar pierdut carnet 
student emis de Universitatea 
Bucureşti,  Facultatea de 
Psihologie şi Știinţe ale Educa-
ţiei, pe numele Raicu Florica.

DECESE

ANUNȚURI

Prietenos, 
          util, 
              distractiv!


