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OFERTE SERVICIU
l Angajez agent securitate
zona Gara Basarab.
0736.376.237; 0723.918.782
l Angajam personal vase si
curatenie. Salariu avantajos,
masa zilnic, contract de
munca. 0735869001
l Angajăm şoferi tir, Danemarca- Norvegia. Persoană
contact: Puiu Silviu. Telefon:
0045/25351103,
0040/743160861. E-mail: vmafdeling@intercargo-scandinavia.dk
l Firma S.C Morina Pan
S.R.L, cu sediul in Caransebes,
Caras-Severin str. Racovitei nr.
2 angajeaza brutar cu 2 ani
experienta, cunoscator de
limba sarba. Informatii suplimentare la 0773.330.269.
l Penitenciarul Găeşti scoate
la concurs 1 post de agent
administrativ (gospodar),
funcționar public cu statut
special. Dosarele de înscriere se
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de arhitect șef al
oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 25 aprilie 2017, ora
10.00 proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul
Oﬁcial, partea a III -a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici și
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, modiﬁcată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliograﬁa se
aﬁşează la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizeazăconcurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de s ecretar al
comunei Bragadiru, judeţul Teleorman.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 26aprilie 2017, ora
10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termende 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial,partea aIII - a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici și trebuie să conţină în mod
obligatoriudocumenteleprevăzutela art.
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site - ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publicişi la nr. detelefon:0374.112.726.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante de director executiv
al Direcţiilor judeţene pentru Cultură
Bacău, Braşov, Dâmboviţa, Olt, Satu Mare
şi Sibiu. Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 24 aprilie 2017, la ora
10.00, proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III - a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, modificată şi completată de
H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul şi pe site - ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.

depun la Penitenciarul Găeşti
-structura resurse umane, până
la data de 13.04.2017
orele 16.00. Taxa de participare
la concurs este de 85 lei. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la structura resurse
umane a Penitenciarului
Găeşti (Str. Dumbravei nr.2,
Găeşti, Jud Dâmboviţa, tel.
0245.710.254) precum şi pe
site-ul Penitenciarului.
Găeşti http://anp.gov.ro/web/
penitenciarul-gaesti, secțiunea
Carieră sau pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciar e l o r ( w w w. a n p . g o v. r o ,
secţiunea Carieră -Concursuri
din sursă externă -Concursuri
în curs de derulare).
l Direcţia Generală pentru
Administrarea Patrimoniului
Imobiliar Sector 2 organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea unui post contractual
de execuție vacant, respectiv
referent IA la Compartimentul
Patrimoniu Unități ÎnvățăAgenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de arhitect șef al
orașului Mizil, județul Prahova.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 25 aprilie 2017, ora 9.00
– proba suplimentară eliminatorie de
testare a cunoștințelor de operare PC, ora
10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oﬁcial, partea a III -a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din H.G.
nr. 611/2008, modiﬁcată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliograﬁa se
aﬁşează pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de director general Direcția Generală de Asistență Socială a
municipiului Onești, județul Bacău.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 26 aprilie 2017, ora
10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen
de 20 zile de la data publicării în Monitorul
Oﬁcial, partea a III -a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modiﬁcată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliograﬁa se aﬁşează la
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de director executiv
al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi
Tineret Buzău. Concursul se organizează la sediul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, în data de 25
aprilie 2017, ora 10.00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea a
III - a, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată
şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site - ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.

mânt. Data organizării probei
scrise: 19.04.2017, ora 10.00.
Data organizării interviului:
21.04.2017, ora 11.00. Locul:
str. Luigi Galvani nr. 20, Sector
2, Bucureşti. Dosarele de participare se depun până la data
de 07.04.2017. Condiţii de
participare: absolvent studii
medii cu diplomă de bacalaureat, minimum 5 ani vechime
în specialitatea studiilor. Informaţii suplimentare la tel.
021.212.15.44/ 021.212.11.39/
222.
l Spitalul Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea
a două posturi vacante de asistent medical principal –igienă şi
sănătate publică conform H.G.
nr. 286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii –postliceale;
diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau diplomă de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcţii publice de
execuţie vacante de auditor, clasa I, grad
profesional superior - Compartiment
Audit Intern din cadrul Consiliului
Judeţean Satu Mare. Concursul se
organizează la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici, în data de 24
aprilie 2017, ora 10.00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III - a,
la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site - ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante de auditor clasa I grad
profesional principal, la Compartiment
audit public intern din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei I.C.
Brătianu, judeţul Tulcea. Concursul se
organizează la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în data de 24
aprilie 2017, la ora 10.00 - proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea a
III - a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată
şi completată de H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site - ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante de șef birou - Biroul
Resurse Umane şi şef birou - Biroul Plăţi
şi Încasări prin Casierie, din cadrul
Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 24 aprilie 2017, ora
10.00 - proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de
20 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III - a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la
sediul şi pe site - ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374112736.

studii postliceale prin echivalare
conf. H.G. nr. 797/1997, în
specialitatea igienă şi sănătate
publică; certificat de membru
OAMGMAMR –specialitatea
igienă şi sănătate publică, avizat
şi valabil la data concursului.
Certificatul va fi însoţit de
adeverinţa pentru participare la
concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor
care nu exercită profesia de
asistent medical); nivel de acces
la informaţii clasificate, precum
şi acordul scris al candidatului
privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul
în care acesta este declarat
„admis”; condiţii de vechime:
minim 5 ani vechime ca asistent
medical- igienă şi sănătate
publică (să deţină gradul profeAgenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante, de director executiv
adjunct al Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
municipiului Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. Concursul se desfășoară la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 24 aprilie 2017, ora
10.00, proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III - a, la sediul Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concursul de
recrutare trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site - ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de director executiv
adjunct al Direcției Urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Prahova. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în data de 26
aprilie 2017, ora 9.00 - proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC, ora 10.00 - proba
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oﬁcial, partea
a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modiﬁcată
şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliograﬁa se aﬁşează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
P u b l i c i w w w. a n f p . g o v. r o . R e l a ţ i i
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.736.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante de arhitect şef al
municipiului Hunedoara, judeţul
Hunedoara și șef birou al Biroului
urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului
Hunedoara, județul Hunedoara.
Concursurile se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 25 aprilie 2017, ora
10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen
de 20 zile de la data publicării în Monitorul
Oﬁcial, partea a III -a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modiﬁcată şi completată de H.G.
1173/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliograﬁa se aﬁşează la
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726.

sional de asistent medical principal în specialitatea igienă şi
sănătate publică). Concursul se
va desfăşura astfel: proba
scrisă– 14.04.2017 ora 09.00,
interviu –21.04.2017 ora 09.00
la sediul Spitalului Universitar
de Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 27.03.
-07.04.2017. Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la şeful
serviciului resurse umane din
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sector
1 – telefon 021.319.30.51 –61
interior 138.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de
promovare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de - șef
birou - Biroul Contabilitate și achiziții
publice, din cadrul Primăriei comunei
Becicherecu Mic, judeţul Timiș. Concursul se organizează la sediul Instituţiei
Prefectului - judeţul Timiș, în data de 24
aprilie 2017, ora 10.00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea a III a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.
143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concursuri şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site - ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante de director - Direcția
Strategii, Politici, Programe și
Monitorizare pentru Egalitate de Șanse și
șef serviciu – Serviciul Strategii, Politici,
Programe și Monitorizare pentru
Egalitate de Șanse din cadrul Agenției
Naționale pentru Egalitatea de Șanse
între Femei și Bărbați. Concursul se
organizează la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici în data de 26 aprilie
2017, la ora 9.00 – proba eliminatorie de
testare a cunoştinţelor de operare pe
calculator, la ora 10.00 - proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oﬁcial, partea a III a, la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici și trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modiﬁcată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliograﬁa se aﬁşează la
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de
promovare pentru ocuparea funcției
publice de conducere vacante de
secretar al orașului Bocșa, județul CarașSeverin și concurs de recrutare pentru
ocuparea funcției publice de conducere
vacante de arhitect șef al orașului Bocșa,
județul Caraș-Severin. Concursurile se
organizează la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în data de 25
aprilie 2017, ora 10.00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oﬁcial, partea a III a, la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.
143 (pentru concursul de promovare),
respectiv art. 49 (pentru concursul de
recrutare) din H.G. nr. 611/2008,
modiﬁcată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliograﬁa se aﬁşează la
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726.
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l Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 6 organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea a 6 funcţii publice
specifice de execuţie vacante
din cadrul Direcţiei Ordine
Publică, respectiv: -poliţist
local, clasa I, gradul profesional superior -1 post, din
cadrul Serviciului 4 Ordine
Publică, Pază şi Proximitate;
-poliţist local, clasa I, gradul
profesional superior -1 post,
din cadrul Serviciului Circulație; -poliţist local, clasa I,
gradul profesional debutant -3
posturi, din cadrul Serviciului
2 Ordine Publică, Pază şi
Proximitate; -Polițist local,
clasa III, grad profesional
principal –1 post, din cadrul
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de arhitect şef al
oraşului Slănic Moldova, judeţul Bacău.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 26 aprilie 2017, ora
10.00 - proba scrisă. Dosarul de înscriere
la concurs se depune în termen de 20 zile
de la data publicării în Monitorul Oﬁcial,
partea a III -a, la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modiﬁcată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliograﬁa se aﬁşează la
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante de auditor, clasa I, grad
profesional superior - Compartimentul
Audit din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Roșiorii de
Vede, judeţul Teleorman. Concursul se
organizează la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în data de 25
aprilie 2017, la ora 9.00 – proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de
operare pe calculator, la ora 10.00 - proba
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oﬁcial, partea
a III -a, la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modiﬁcată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliograﬁa se aﬁşează la
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concursuri de
recrutare pentru ocuparea funcţiilor
publice de conducere vacante de:
secretar al comunei Denta, judeţul Timiș;
secretar al comunei Lovrin, judeţul Timiș;
secretar al comunei Parța, judeţul Timiș;
secretar al comunei Bogda, judeţul Timiș;
secretar al comunei Nitchidorf, judeţul
Timiș; secretar al orașului Ciacova, judeţul Timiș; șef birou - Biroul Contabilitate,
impozite și taxe din cadrul Primăriei
orașului Ciacova, judeţul Timiș; șef birou
- Biroul Contabilitate, taxe și impozite din
cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița,
judeţul Timiș. Concursurile se organizează la sediul Instituţiei Prefectului judeţul Timiș, în data de 24 aprilie 2017,
ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concursuri se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III - a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici. Dosarul de înscriere la
concursuri trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concursuri şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site - ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
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Biroului Monitorizare Video,
Direcția Ordine Publică. Proba
scrisă a concursului se va
desfăşura la sediul Primăriei
Sector 6 din Calea Plevnei nr.
147-149 Sector 6, în data de
24.04.2017, ora 10.00. Data
susţinerii interviului va fi
comunicată ulterior. Condiţiile
de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
D.G.P.L. Sector 6, situat în şos.
Orhideelor nr. 2d Sector 6.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei şi la
numărul de telefon:
021.413.17.38 -Serviciul
Resurse Umane, Formare
Profesională şi Instruire.
l Agenţia Națională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str.
Avalanşei, nr.20-22, sector 4
scoate la concurs, în data de
26.04.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Consilier, grad profesional principal
- Compartiment Achiziţii
Publice şi Investiţii; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administraţiei publice; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
5 ani; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
26.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul ANOFM
l Agenţia Națională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str.
Avalanşei, nr.20-22, sector 4
scoate la concurs, în data de
26.04.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant:
Inspector, grad profesional
asistent - Compartiment Coordonare Proiecte cu Finanţare
Nerambursabilă din Fonduri
Europene – Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanţare
Nerambursabilă din Fonduri

Europene şi Managementul
Bazelor de Date; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administraţiei publice; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
1 an; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
26.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul ANOFM
l Agenţia Națională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str.
Avalanşei, nr.20-22, sector 4
scoate la concurs, în data de
26.04.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant:
Inspector, grad profesional
asistent - Direcția Analiza
Pieței Muncii, Programe de
Ocupare şi de Formare Profesională a Forței de Muncă;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
1 an; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
26.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul ANOFM.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, Bd-ul. Frăției, nr 2
scoate la concurs, în data de
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27.04.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Referent, grad profesional superior
- Compartiment Înregistrare şi
stabilire drepturi şomeri din
cadrul AJOFM Harghita;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii medii
liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
9 ani; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
27.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Harghita.

agenţiei, următorul post
vacant: Inspector, grad profesional superior - Compartiment Implementare măsuri
active; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
9 ani; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
27.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Covasna.

l Agenţia Municipală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Spătaru Preda, nr. 12,
sector 5 scoate la concurs, în
data de 26.04.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:
Referent, grad profesional
superior - Compartiment
Resurse Umane, Salarizare,
Comunicare şi Secretariatul
Consiliului Consultativ;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii medii
liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
9 ani; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
26.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AMOFM Bucureşti.

l Agenţia Municipală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Spătaru Preda, nr. 12,
sector 5 scoate la concurs, în
data de 26.04.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:
Expert, grad profesional asistent - Compartiment Resurse
Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului
Consultativ; Condiţii specifice
de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a concursului:
26.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AMOFM Bucureşti.

l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Covasna, cu sediul în Sfântul
Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore
Bălan, nr.14 scoate la concurs,
în data de 27.04.2017, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul

l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Vâlcea, cu sediul în Râmnicu
Vâlcea, str. Dacia, nr. 8, Bl
Transcozia, scara B, scoate la
concurs, în data de 05.04.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post
temporar vacant: Consilier,
grad profesional superior Compartiment Control, îndeplinirea măsurilor asiguratorii
şi executare silită a debitorilor;
Condiţii specifice de participare 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
licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a concursului:
05.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Vâlcea.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi,
Str. 13 Decembrie, nr. 12 scoate
la concurs, în data de
09.05.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Consilier, grad profesional superior
- Compartiment Control,
Îndeplinirea Măsurillor Asiguratorii şi Executarea Silită a
Debitelor; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
9 ani; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
09.05.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Călăraşi.
l Agenţia Municipală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Spătaru Preda, nr. 12,
sector 5 scoate la concurs, în
data de 25.04.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:
Consilier, grad profesional
superior - Compartiment
Formare Profesională; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9
ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfă-

şurare a concursului:
25.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AMOFM Bucureşti.
l Agenţia Municipală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Spătaru Preda, nr. 12,
sector 5 scoate la concurs, în
data de 25.04.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:
Expert, grad profesional superior - Compartiment Control
Intern Managerial; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9
ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a concursului:
25.04.2017 – ora 10:00 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AMOFM Bucureşti.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Hunedoara, cu sediul în Deva,
Piaţa Unirii, nr. 2 scoate la
concurs, în data de 25.04.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post
vacant: Expert, grad profesional debutant - Punct de lucru
Ilia – Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Hunedoara; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
25.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Hunedoara.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Vâlcea, cu sediul în Râmnicu
Vâlcea, str. Dacia, nr. 8, Bl
Transcozia, scara B, scoate la
concurs, în data de 05.04.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
temporar vacant: Inspector,
grad profesional principal Compartiment Juridic si relaţii
cu publicul. Condiţii specifice
de participare 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 licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 5
ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a concursului:
05.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Vâlcea.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Vâlcea, cu sediul în Râmnicu
Vâlcea, str. Dacia, nr. 8, Bl
Transcozia, scara B, scoate la
concurs, în data de 05.04.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post
temporar vacant: Consilier,
grad profesional superior Compartiment Medierea
Muncii, Consiliere, Orientare şi
Formare Profesională, Relaţii
cu Angajatorii – Agenţia
Locală Vâlcea. Condiţii specifice de participare 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 licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9
ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a concursului:
05.04.2017 – ora 1000 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Vâlcea.
l Spitalul Orăşenesc de
Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, cu
sediul în localitatea Târgu-Cărbuneşti, str.Eroilor, nr.51,
judeţul Gorj, organizează,
conform HG 286/23.03.2011,
modificată, concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale, după cum
urmează: -infirmieră debutantă, 1 post (G/M) temporar
vacant -garderobă-spălătorie.
Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
07.04.2017, ora 9.00; -interviul
în data de 12.04.2017, ora 9.00.
Condiţii generale de partici-

pare: a)Are cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România; b)Cunoaşte
limba română scris şi vorbit; c)
Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)
Are capacitate deplină de exerciţiu; e)Are o stare de sănătate
corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza fişei de aptitudine
eliberată de către medicul de
muncii; f)Îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; g)Nu
a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs
şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: Pentru postul de
infirmieră debutantă: studii
generale sau studii medii şi să
deţină adeverinţă/atestat de
absolvire curs de infirmieră;
fără vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă
Târgu Cărbuneşti, din str.
Eroilor, nr.51, jud.Gorj. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalul
Orăşenesc de Urgenţă
Târgu-Cărbuneşti, persoană de
contact: ref.Fetitoiu Valentin,
telefon: 0253.378.165, fax:
0253.378.085, e-mail: sp_carb@
yahoo.com
l Clubul Sportiv Botoşani, cu
sediul în localitatea Botoşani,
str.Calea Naţională, nr.44,
judeţul Botoşani, organizează
concurs pentru ocuparea a trei
funcţii contractuale vacante
de: -numele funcţiei: 1.
Muncitor calificat, gr.profes.I,
funcţie de execuţie, studii
medii, normă de lucru 1/1,
vechime: minim 3 ani. 2.
Antrenor, funcţie de execuţie,
secţia haltere, studii superioare, normă de lucru 1/1
(carnet antrenor), vechime
minim un an, în domeniul
sportului. Voluntaritul se consideră vechime în profesie.
3.Instructor sportiv, funcţie de
execuţie, secţia haltere, studii
medii (carnet instructor sportiv
vizat la zi), normă de lucru 1/1,
vechime minim un an în domeniul sportului (voluntariatul se
consideră vechime în profesie).
Total număr posturi=3,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura la
sediul Clubului Sportiv Botoşani, str.Calea Naţională, nr.44,
astfel: -proba scrisă în data
26.04.2017, ora 09.00, pentru

toate posturile scoase la
concurs. Probele interviu şi
probele practice vor fi stabilite
ulterior. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii (în afara celor enumerate mai sus): -Pentru postul
vacant de muncitor calif.I:
abilităţi pentru munca în
echipă, cunoştinţe în domeniul
sănătăţii şi securităţii în Muncă
şi PSI; -Pentru posturile
vacante de antrenor şi
instructor sportiv: cunoştinţe
de operare pe calculator Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point), abilităţi de relaţionare-comunicare, cunoaşterea unei limbi de circulaţie
internaţională, cel puţin la
nivel mediu. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs până pe data de
06.04.2017, la Compartimentul
Resurse Umane din cadrul CS
Botoşani. Relaţii suplimentare
la sediul Clubului Sportiv
Botoşani, persoană de contact:
Melinte Mariana, telefon:
0231.531.808 sau 0740.376.924.
l creart -Centrul de Creaţie,
Artă şi Tradiţie al Municipiului
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str.Piaţa Lahovari, nr.7,
sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de:
Compartimentul Resurse
Umane, Salarizare, Sănătatea
şi Securitatea în Muncă:
Inspector de specialitate (S) I
-1 post; Compartimentul
Juridic, Achiziții Publice:
Consilier (S) I -1 post;
Compartimentul Administrativ: Muncitor calificat tr.IV
-1 post; conform HG
nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-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. 1.Pentru Inspector de
specialitate (S) I, concursul se
va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 14 aprilie
2017, ora 10.00; -proba interviu
în data de 21 aprilie 2017, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în
ştiințe administrative; -studii
ciclul II Bologna absolvite cu
diplomă de master în Comunicare managerială şi resurse
umane; -cunoştinţe de operare/
programare pe calculator,
respectiv Microsoft Office:
Word, Excel, Power Point,
Publisher -nivel avansat;
Revisal; -nu sunt condiţii de
vechime. 2.Pentru consilier (S)
I, concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
14 aprilie 2017, ora 11.00;
-proba interviu în data de 21
aprilie 2017, ora 11.00. Pentru

participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice:
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în ştiințe
administrative; -absolvent curs
acreditat în specializarea
expert în achiziții publice;
-vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an; -cunoştinţe de operare /programare
pe calculator, respectiv Microsoft Office: Word, Excel, Power
Point -nivel avansat; SEAP.
3.Pentru muncitor calificat
tr.IV, concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
14 aprilie 2017, ora 14.00;
-proba interviu în data de 21
aprilie 2017, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice:
-studii medii liceale absolvite
cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: minimum
1 an. 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 creart,
din Str.Piaţa Lahovari, nr.7,
sector 1, Compartimentul
Resurse Umane. Relaţii suplimentare la sediul din str.Piaţa
Lahovari, nr.7, sector 1,
Compartimentul Resurse
Umane, persoană de contact:
Iordache Florentina, telefon:
0728.728.659.
l În temeiul prevederilor art.7
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 Guvernului nr.286/2011,
Primăria Oraşului Horezu, cu
sediul în oraşul Horezu, str.1
Decembrie, nr.7, organizează
concurs pentru ocuparea unei
funcţii contractuale de execuţie
pe perioadă nedeterminată
vacantă, respectiv muncitor
calificat I, la Biroul Administrativ din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului
oraşului Horezu astfel: data
desfăşurării concursului:
-selecția dosarelor: 07.04.2017;
-proba scrisă în data de
13.04.2017, ora 10.00. Dosarele
de înscriere se pot depune la
sediul instituţiei, compartimentul resurse umane, juridic,
în perioada 24.03.201706.04.2017, ora 16.00. Rezultatele selecției dosarelor se vor
afişa la avizierul din cadrul
Primăriei Oraşului Horezu în
data de 07.04.2017. Condiţii de
participare la concurs
muncitor calificat (electrician):
-nr.posturi: 1, -nivel studii:
profesionale, -vechime: minim
5 ani. Condiții specifice de
participare la concurs: -să
dețină permis de conducere
categoria: B. Calendarul

concursului: -depunerea dosarelor: termen 24.03.201706.04.2017; -selecţia dosarelor:
termen 07.04.2017; -proba
scrisă: 13.04.2017, ora 10.00;
-depunere contestaţii proba
scrisă: 14.04.2017; -afişarea
rezultatelor după contestaţii:
termen 14.04.2017; -interviul:
18.04.2017 ora 9.00; -rezultatul
final al concursului: termen
19.04.2017. Bibliografia de
concurs şi actele necesare
înscrierii la concurs se afişează
la sediul instituției. Date de
contact ale secretarului comisiei: Orleanu Elena Cristina
-Biroul Juridic, Administrație
locală, Resurse Umane, Salarizare, 0250.860.190.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând moară făină, 20 t/zi,
stare bună de funcţionare, 3
valţuri, sită metalică, curăţătorie. Tel. 0744526921.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vand apartament renovat, 4
camere, in Bucuresti, central,
zona Intercontinental, pret
n e g o c i a b i l . Te l e f o n
0244513935.

CITAȚII
l Se citează parata Muraru
Tereza la Judecătoria Moineşti,
dosar 4664/260/2015, termen
de judecata 02.05.2017, obiect
perfectare vânzare cumpărare,
reclamant Argint Dumitru.
l Numita Bonceag Iuliana, cu
domiciliul în mun. Botoşani,
str. Împărat Traian, nr. 30, sc.
A, et. 4, ap. 20, este citată
pentru termenul din
05.04.2017 în dosarul nr.
5092/193/2016 al Judecătoriei
Botoşani, în contradictoriu cu
reclamantul Bonceag Ilie,
dosarul are ca obiect divorţ cu
copii.
l Dekkak Rachid, cu domiciliul în Piatra Neamţ, str.Unirii,
bl.F1, sc.D, nr.8, ap.58, este
citat la Judecătoria Piatra
Neamţ pe data de vineri, 12
mai 2017, ora 9.00, camera B,
complet C2, în calitate de
pârât, dosar civil
nr.6149/279/2016, în procesul
de divorţ cu Dekkak Maria
Edith.
l Este citat numitul Roşu
Tu d o r p e n t r u d a t a d e
05.04.2017, la Judecătoria
Segarcea, în dosarul
nr.2195/304/2016.
l Având în vedere că prin
acțiunea civilă ce face obiectul
dosarului nr.19111/55/2016 a
Judecătoriei Arad, reclamanții
Bodea Maria şi Bodea Silvan
Mihai, cu domiciliul în Şiria,
str.V.Alecsandri, nr.1768, jud.
Arad, solicită să se constate că
au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului (casă şi
teren) înscris în CF 306442
Şiria, nr. top 390-391/b/1,
imobil asupra căruia este
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menționat în CF ca şi proprietar tabular defunctul Zirmer
Ştefan, invităm pe toți cei
interesați să facă opoziție față
de această acțiune, în termen
de 1 lună de la afişarea
prezentei somații, în caz
contrar, urmând ca în termen
de 1 lună de la emiterea celei
din urmă publicații să se treacă
la judecarea cauzei. Opozițiile
se vor formula în scris şi se vor
depune la dosarul
19111/55/2016 al Judecătoriei
Arad prin Biroul de depunere
acțiuni şi cereri al acestei
instanțe. Termen de judecată
fixat în cauză după 1 lună26.04.2017, sala 146, ora 08:30.

DIVERSE
l Stan Florina, avand domiciliul in judet Giurgiu, comuna
Varasti, str.Petre Borcan, nr.83,
titular al planului
P.U.D-construire locuinta
P+1E, utilitati, in localitatea
Berceni-judet Ilfov, T38,
P107/1/6–lot.1, nr.cad.54787,
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului Favorabil
pentru PUD–construire locuinta P+1E, utilitati. Documentatia a fost afisata pentru
consultare pe site-ul Consiliului Judetean-Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se
primesc/in scris/la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului
Judetean-Ilfov, cu sediul in
municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector.1
(tel.021/212.56.93), in termen
de 12.zile calendaristice de la
publicarea anuntului, incepand
cu data de:16.03.2017.
l Pe data de 22 mai 2017, ora
09.00, la Biroul Notarilor
Publici Asociati "Taran &
Fodor" Societate Profesionala
Notariala, cu sediul in mun.
Toplita, Bld.Nicolae Balcescu,
bl.A, sc.2, parter, Judetul
Harghita, va avea loc dezbaterea procedurii succesorale
dupa defunctul Horvath
Arpad, CNP 1440924193780,
decedat la data de 21 mai 2016,
cu ultimul domiciliu in
comuna Tulghes, sat Tulghes,
nr.125, judetul Harghita.
Succesibilii defunctului sus
mentionat, sunt rugati sa faca
dovada acceptarii succesiunii
la acest birou notarial, la data
fixata. Notar public: Taran
Vasile
l S.C. Remat Prest Intermediar –C.U.I. 37154050, com.
Vidra, sat Sinteşti, str. Troiţei
nr. 2, Ilfov, titular al activităţii
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
autorizaţiei de mediu pentru
activitate. Informaţiile privind
potenţialul impact asupra
mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul A.P.M.
Ilfov, str. Lacul Morii nr. 1,
sector 6, Bucureşti, tel./ fax
340.15.21/ 0746.248.440 în
zilele de luni –joi între orele
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ANUNȚURI

9-13. Propuneri sau contestaţii
se pot depune la sediul A.P.M.
Ilfov în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului
anunţ.
l S.C. Mimar Exclusiv S.R.L.
-C.U.I. 37204840, oraş Popeşti
Leordeni, str. Bărăganului nr.
2E, Ilfov, titular al activităţii
Comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
autorizaţiei de mediu pentru
activitate. Informaţiile privind
potenţialul impact asupra
mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul A.P.M.
Ilfov, str. Lacul Morii nr. 1,
sector 6, Bucureşti, tel./ fax
340.15.21/ 0746248440 în zilele
de luni -joi între orele 9-13.
Propuneri sau contestaţii se
pot depune la sediul A.P.M.
Ilfov în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului
anunţ.
l S.C. Magic Teambat S.R.L.
cu sediul în comuna Vidra, sat
Sinteşti, str. Principală nr. 439,
Ilfov, înregistrată la O.N.R.C.
-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.
34869777 informează pe cei
interesaţi că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea
Comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor. Desfăşurată
în str. Iordache Năstase nr. 40,
sector 5, Bucureşti. Informaţii
se pot solicita la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului
Bucureşti din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul
Morii -în spatele benzinăriei
Lukoil) între orele 9.00 -12.00,
de luni pană vineri. Propuneri
sau contestaţii se pot depune la
sediul A.P.M. Bucureşti în
termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunţ.
l Anunt In etapa 1 de pregatire a elaborarii PUZ-ului
initiat de Marculescu Pavel
Petru si Marculescu Valeria
Plan Urbanistic Zonal
,,Construire zona de depozitare
in comuna Vladimirescu, loc
Vladimirescu extravilan’’
Primarul comunei Vladimirescu anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii
terenurilor din zona despre
intentia realizarii unui PUZ si
RLU de catre Marculescu
Pavel Petru si Marculescu
Valeria proprietari asupra terenului in suprafata de 10.000
mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei in extravilanul localitatii , identificat
prin CF 314341, 314342,
314343, 314344, 314345
314346,
314347,
314348,314349, 314350 Vladimirescu nr. Cad. 314341,
314342 314343,314344, 314345,
314346, 314347, 314348
314349, 314350. Prezentarea
succinta a argumentarii intentiei de elaborare a planului si
obiectivelor planului: Pe suprafata mai sus mentionata vor fi
amplasate 3 hale de depozitare
construite din materiale dura-
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bile. Se organizează intâlnire
cu locuitorii din zona in data
de 31.03.2017 ora 10:00 la
sediul Primăriei Vladimirescu.
Cei interesati vor trimite la
Primaria Comunei Vladimirescu observatii, comentarii
sau semnalari cu privire la
intentia de elaborare PUZ in
termen de 10 zile calendaristice,de la data prezentului
anunt, adica din 22.03.201731.03.2017, iar raspunsurile se
vor afisa pe site-ul propriu si
la sediul primariei pana la data
de 06.04.2017. Persoanele
responsabile cu informarea si
consultarea publicului sunt
Popovici Corina- compartiment Urbanism tel0257
514111, cons. Grozav Antoneta
– compartiment Relatii cu
Publicul, tel; 0257 514101.

SOMAȚII
l România, Judecătoria Timişoara, Secţia I Civilă, Dosar
nr.24457/325/2016. Somaţie. În
conformitate cu disp.130 din
DL 115/1938, persoanele interesate pot face opoziţie în
dosarul nr.24457/325/2016 al
Judecătoriei Timişoara în
termen de 30 zile de la data
afişării prezentei somaţii cu
privire la cererea de uzucapiune asupra imobilului situat
în Recaş, str.Cloşca, nr.33,
înscris în CF413182 Recaş nr.
top 438-439/b constând în cotă
de 1/2 din imobil în suprafaţă
de 576mp teren fără construcţii
şi 118mp suprafaţă construită
la sol proprietatea defunctei
Pascalau Maria, cerere formulată de numita Chiriac
Marcela. Preşedinte, Roxana
Tufiş. Grefier, Monica Onofrei.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor.
Consiliul de Administraţie al
S.C. Repacom Obor S.A., cu
sediul social în Bucureşti, str.
Baicului nr. 31, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/299/1991,
C.U.I.: RO 892, convoacă
Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor în ziua de
25.04.2017, ora 14.00, la
punctul de lucru din comuna
Brăneşti, str. Industriilor IV nr.
3, judeţ Ilfov, pentru toţi acţionarii înregistraţi la data de
referinţă 20.04.2017, cu următoarea ordine de zi: -Aprobarea
raportului de Gestiune al
Administraţiei; -Aprobarea
Raportului Auditorului; -Aprobarea Bilanţului Contabil,
Contul de Profit şi Pierdere şi
repartizarea profitului şi stabilirea dividendului pe 2016;
-Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017;
-Diverse. În situaţia în care la
data convocării nu se realizează cvorumul, prevăzut de
lege, Adunarea Generală se
reconvoacă la data de
26.04.2017, ora 14.00, în acelaşi
loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Documentele care vor fi puse
în discuţia A.G.O.A. pot fi

consultate la punctul de lucru
al societaţii, începând cu data
de 17.04.2017. Informaţii
suplimentare la tel:
0722779458. Preşedinte C.A.
Marin Badea.
l Convocare. Consiliul de
Administraţie al S.C. Uzinsider
Te c h n o S . A . c o n v o a c ă
Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor la data de
27.04.2017, ora 10:30 la sediul
societăţii, cu următoarea
Ordine de zi: 1.Raportul Consiliului de Administraţie,
raportul auditorului extern,
bilanţul contabil şi contul de
profit şi pierdere pe anul 2016.
Aprobarea acestora şi descărcarea de gestiune a Consiliului
de Administraţie, a preşedintelui acestuia şi a directorului
general al societăţii pe anul
2016. 2.Aprobarea repartizării
profitului net pe anul 2016.
3.Aprobarea BVC 2017. 4.
Aprobarea organigramei Uzinsider Techno S.A. 5.Prelungirea mandatului şi aprobarea
contractelor de audit intern cu
S.C. Audit Eam Zuca S.R.L. şi
de audit extern cu S.C. Mid
Consulting S.R.L., pentru perioada 01.06.2017 -31.05.2018.
6.Aprobarea actelor adiţionale,
după caz, la contractele încheiate cu S.C. Audit Eam Zuca
S.R.L. -pentru audit intern -şi
cu S.C. Mid Consulting S.R.L.
-pentru audit extern -în perioada 24.04.2016 -27.04.2017.
7.Împuternicirea domnului
Constantin Savu – preşedinte
C.A. să semneze hotărârile
Adunărilor Generale ale Acţionarilor societăţii Uzinsider
Techno S.A., actele adiţionale
şi actele constitutive actualizate. 8.Împuternicirea
domnului Dragoş-Constantin
Zaharia, identificat cu C.I.
seria RX nr. 886297, eliberat de
SPCEP S6, biroul nr. 4, la data
de 08.04.2016, CNP
1760727040019, să ne reprezinte în toate etapele procedurale necesare înregistrării la
Oficiul Registrului Comerţului
al Municipiului Bucureşti a
oricăror hotărâri ale A.G.A.
Pentru ducerea la îndeplinire a
prezentului mandat, mandatarul nostru va îndeplini toate
formalităţile necesare de a ne
reprezenta şi va semna în
numele nostru cererile de înregistrare şi orice documente vor
fi necesare, semnătura acestuia
fiindu-ne opozabilă. La şedinţă
pot participa şi vota acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de
31.03.2017 (data de referinţă).
Acţionarii pot participa
personal (pe baza actului de
identitate) sau pot fi reprezentaţi în cadrul A.G.A. de către
alte persoane cărora le-au
acordat procură specială pe
baza formularului pus la
dispoziţie de către societate în
condiţiile legii. Formularele de
procură specială se pot obţine
de la sediul societăţii, începând
cu data de 01.04.2017. Un
exemplar original al procurii
speciale acordate se va depune

la sediul societăţii cu minim 48
de ore înainte de data
A.G.O.A. Dacă la prima
convocare adunarea nu va fi
statutară, şedinţa se reconvoacă pe data de 28.04.2017, în
aceleaşi condiţii (loc, oră,
ordine de zi). Materialele
supuse dezbaterii pot fi consultate la Secretariatul A.G.O.A.
de la sediul societăţii. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
numărul de telefon
021.310.36.90. Preşedintele
Consiliului de Administraţie,
ing. Constantin Savu
l Administratorul special al
S.C. Camexip S.A (societate in
reorganizare) cu sediul in
Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.
Prahova, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr.
J29/78/1991, CUI 1316762, in
temeiul prevederilor Legii
31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 si a
actului constitutiv al societatii,
convoaca Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor societatii, in ziua de 24.04.2017,
orele 15,00, la sediul societatii
pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la
sfarsitul zilei de 12.04.2017
data de referinta. In cazul in
care nu se intruneste cvorumul
necesar in cadrul primei
Adunari Generale Ordinare a
Actionarilor (AGOA), cea de a
doua convocare va avea loc in
data de 25.04.2017, orele 15.00,
tot la sediul societatii cu
aceeasi ordine de zi. Ordinea
de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor
(AGOA) este urmatoarea: 1.
Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016
pe baza rapoartelor prezentate
de Administratorul special
(Consiliul de Administratie) si
de Auditorul financiar. 2.
Aprobarea descarcarii de
gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si
Administatorului Special
pentru exercitiul financiar
2016. 3. Prezentarea si aprobarea BVC-ului pe anul 2017,
in forma prevazuta in Planul
de reorganizare aprobat. 4.
Stabilirea datei de 17.05.2017
ca data de identificarea a actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele hotararilor
adunarii generale conform art.
238 alin.1 din Legea 297/2004
si ex date 16.05.2017. 5.
Desemnarea persoanei care sa
indeplineasca formalitatile
necesare pentru publicarea si
inregistrarea hotararii la Registrul Comertului in conformitate cu prevederile legale.
Propuneri ale actionarilor cu
privire la AGOA: Unul sau mai
multi actionari reprezentand,
individual sau impreuna, cel
putin 5% din capitalul social
au dreptul: a). de a introduce
noi puncte pe ordinea de zi a
adunarii generale, cu conditia
ca fiecare punct sa fie insotit de
o justificare sau de un proiect
de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea gene-

rala, in termen de cel mult 15
zile de la data publicarii convocatorului. b). de a prezenta
proiecte de hotarare pentru
punctele incluse sau propuse a
fi incluse in ordinea de zi a
adunarii generale in cel mult
15 zile de la data publicarii
convocatorului. c). fiecare actionar are dreptul sa adreseze
intrebari privind punctele de
pe ordinea de zi a AGOA pana
cel tarziu la data 18.04.2017,
orele 14,00. Societatea va
formula un raspuns general
pentru intrebarile cu acelasi
continut care va fi disponibil pe
pagina de internet a societatii,
in format de intrebare –
raspuns,daca intrebarile vor fi
transmise pana cel mai tarziu
la data de 18.04.2017. Actionarii mentionati in aliniatele
precedente au obligatia sa
trimita materialele / intrebarile
in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale
actelor de identitate BI/CI in
cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice in original sau copie
conforma cu originalul,
precum si copia actului care
dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la
sediul societatii cu mentiunea
scrisa clar, cu majuscule
PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA
DE 24/25.04.2017, sau pe
e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata
conform Legii nr.455/2001
privind semnatura electronica,
la adresa camexip@camexipsa.
ro mentionand la subiect
“pentru AGOA din data de
24/25.04.2017”. Participarea la
AGOA. Data de referinta este
12.04.2017. Numai actionarii
inscrisi la aceasta data in
Registrul Actionarilor vor
putea participa si vota in
cadrul adunarii generale. Actionarii pot participa la
adunarea generala personal
sau pot fi reprezentati de catre
alte persoane (inclusiv de alte
persoane decat actionarii) pe
baza de procura speciala sau,
dupa caz, de procura generala
sau pot vota prin corespondenta. Actionarul poate acorda
o procura generala valabila
pentru o perioada care nu va
depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in
toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale
actionarilor, inclusive in ceea ce
priveste acte de dispozitie, cu
conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client unui intermediar
definit conform art. 2 alin.1
pct. 14 din Legea 297/2004
privind piata de capital, sau
unui avocat. Persoanele fizice
pot participa la adunare generala personal, pe baza
actului de identitate sau prin
reprezentantul sau pe baza de
procura speciala sau generala
si actul de identitate al reprezentantului. Reprezentantii
actionarilor persoane juridice

isi vor dovedi calitatea
conform prevederilor art.11
din Regulamentul CNVM
6/2009 modificat si completat
de Regulamentul 6/2014 si
3/2015 ale ASF. Persoana
careia i s-a delegat competenta
de reprezentare, trebuie sa aiba
capacitate de exercitiu. Formularele de procura si formularele
de vot prin corespondenta se
pot obtine de la sediul S.C.
Camexip S.A. Baicoi, str.
Republicii nr.9, jud. Prahova
sau se pot descarca de pe
website-ul www.camexipsa.ro.
Incepand cu data de
24.03.2017. Un exemplar, in
original al procurii speciale sau
generale, al buletinului de vot
prin corespondenta completat
si semnat vor fi depune la
sediul societatii cu 48 de ore
inainte de adunarea generala,
un altul urmand a fi pus la
dispozitia reprezentantului
pentru ca acesta sa isi poata
dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile/
formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite: in
cazul unui actionar persoana
fizica de o copie a actului de
identitate al actionarului
persoana fizica; in cazul unui
actionar persoana juridica de
un certificat constatator
prezentat in original sau in
copie conforma cu originalul si
celelalte documente prevazute
la art.11 din Regulamentul
CNVM nr. 6/2009 modificat si
completat. Procurile speciale
sau generale /formularele de
vot prin corespondenta vor fi
trimise in limba romana sau
limba engleza: fie sub forma
unui document semnat olograf,
in original trimis cu posta sau
cu curierat rapid - la sediul
societatii, in plic inchis, cu
mentiunea scrisa in clar:
“Pentru AGOA din
24/25.04.2017 – Procura”,
respectiv “Pentru AGOA din
24/25.04.2017 – Formular de
vot prin corespondenta”; fie
sub forma unui document
semnat electronic cu semnatura electronica extinsa,
conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electonicaprin e-mail la adresa
camexip@camexipsa.ro, mentionand la subiect “Pentru
AGOA din 24/25.04.2017 –
Procura”, respectiv “Pentru
AGOA din 24/25.04.2017 –
Formular de vot prin corespondenta”; formularele de vot care
nu sunt primite pana la
termenul indicat mai sus nu
pot fi luate in calcul la determinarea cvorumului si majoritatii
in cadrtul AGOA. La data
desfasurarii AGOA, reprezerntantul desemnat va preda
originalele procurilor speciale
sau generale, in cazul in care
au fost trimise prin e-mail su
semnatura electronica extinsa
si o copie a actului de identitate
valabil al reprezentantului
desemnat. Documentele si
materialele care urmeaza sa fie
prezentate AGOA, proiectele
de hotarari si procedurile care
trebuie respectate de actionari

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
pentru a putea participa si vota
in cadrul AGOA sunt disponibile si pot fi consultate si
procurate de la sediul societatii, incapand cu data de
24.03.2017, de luni pana vineri
intre orele 10.00 – 12.00 si de
website-ul societatii www.
camexipsa.ro. La data convocarii capitalul social este de
992.300 lei, impartit in 396.920
actiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominala
de 2,500 lei , fiecare dand
dreptul la un vot in AGOA.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu reprezentantul
societatii la
telefon
0244/260132 int.108 de luni
pana vineri orele 10:00-14:00.
l Semrom Oltenia SA, prin
Preşedintele Consiliului de
Administratie convoacă în
conformitate cu prevederile
art.117 din Legea 31/1990, ale
Legii 297/2004 privind piața de
capital, ale reglementărilor
CNVM/ASF şi ale Actului
constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
înscrişi în evidențele societății
la data de referință 12.04.2017,
pentru data de 25.04.2017, ora
14:00, la sediul societății din
Craiova, str.Eugeniu Carada,
nr.7, județul Dolj, având următoarea ORDINE DE ZI: 1.
Prezentarea şi aprobarea Situațiilor financiare (Bilanțul
contabil, Contul de profit şi
pierdere şi notele la bilanț)
pentru exercițiului financiar
2016, pe baza Raportului de
gestiune al Consiliului de
Administrație şi a Raportului
auditorului financiar pentru
exercițiul financiar 2016. 2.
Aprobarea repartizării profitului net pentru acoperirea
pierderilor din anii anteriori.
3.Descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exercițiul
financiar 2016. 4.Prezentarea şi
aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Planului
de investiții pentru anul 2017.
5.Fixarea indemnizației
membrilor Consiliului de
Administrație pentru exercițiul
financiar 2017. 6.Împuternicirea unei persoane care să
negocieze cu administratorii
societății obiectivele şi criteriile
de performanță pentru anul
2017 şi să semneze din partea
societății Actul adițional
privind modificarea anexei 1 la
contractele de administrare. 7.
Aprobarea datei de 18 mai
2017 ca dată de înregistrare
conform art.238 alin.1 din
Legea 297/2004. 8.Aprobarea
datei de 17 mai 2017 ca dată
„ex data”, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
9.Desemnarea d-lui.Parghel
Laurențiu-Director General,
legitimat cu CI, seria KS,
nr.425455, să reprezinte şi să
semneze în numele acționarilor
documentele necesare privind
înregistrarea hotărârii AGOA
la Registrul Comerțului şi
publicarea în Monitorul Oficial

al României. La Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe şi să voteze acționarii
Societății înregistrați la sfârşitul zilei de 12.04.2017, considerată dată de referință, în
Registrul Acționarilor ținut de
„DEPOZITARUL CENTRAL
SA”. În situația neîndeplinirii
condițiilor de cvorum la data
primei convocări, se convoacă
o nouă Adunare pentru data
de 26.04.2017, la aceeaşi oră, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine
de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea
la vot a acționarilor în cadrul
Adunării rămâne valabilă.
Acționarii îți pot exercita drepturile prevăzute la art.7 din
Regulamentul CNVM nr.
6/2009 în termen de cel mult 15
zile de la data publicării
Convocatorului în Monitorul
Oficial. Cererile întocmite în
vederea exercitării drepturilor
mai sus menționate vor
cuprinde în mod obligatoriu,
pe fiecare pagină, mențiunea
scrisă clar cu majuscule:
Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor din
data de 25/26.04.2017 şi vor fi
transmise: 1.prin poştă sau
curierat, la sediul Societății
din Craiova, str.Eugeniu
Carada, nr.7, Dolj- în original;
2.prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa: semromol@
rdscv.ro în format pdf. căruia i
s-au încorporat, ataşat sau
asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor
prevăzute de Legea
nr.455/2001. Pentru ca propunerile de completare a ordinii
de zi să fie considerate valabile
este obligatoriu ca acestea să fie
însoțite de dovada calității de
acționar- în original (extras de
cont emis de Depozitarul
Central cu cel mult 48 de ore
anterior depunerii cererii),
precum şi de documentația
care atestă identitatea reprezentantului legal al acționarului care face propunerea/
propunerile (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei
semnatare reiese din certificatul ataşat semnăturii electronice utilizate sau din alte acte
depuse), conform următoarelor
reguli de identificare: a)pentru
acționarii persoane fizice este
necesară copia actului de identitate, certificată conform cu
originalul (prin menţionarea
„conform cu originalul”
urmată de semnătura
olografă). În cazul acționarilor
persoane fizice fără capacitate
legală de exerciţiu, actul de
identitate al persoanei fizice
care are calitatea de reprezentant legal şi copie legalizată a
actului care dovedeşte calitatea
de reprezentant legal; b)pentru
acționarii persoane juridice
române: -copie act de identitate al reprezentantului legal,
certificată conform cu originalul (prin menționarea
„conform cu originalul”,
urmată de semnătura

olografă); -calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de
Depozitarul Central pentru
data de referință. În cazul în
care informațiile din Registrul
Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de
referință nu permit identificarea reprezentantului legal al
acționarului persoană română,
identificarea poate fi făcută în
baza unui certificat constatator
eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie
conformă cu originalul, emis
de către o autoritate română
competentă. Documentele care
atestă calitatea de reprezentant
legal trebuie să fie emis cu cel
mult 3 luni înainte de data
publicării convocatorului
adunării; c)pentru acționarii
persoane juridice străine:
-copie act de identitate al
reprezentantului legal, certificată conform cu originalul
(prin menționarea „conform
cu originalul”, urmată de
semnătura olografă); -calitatea
de reprezentant va fi verificată
în registrul Acționarilot
întocmit de Depozitarul
Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor
întocmit de Depozitarul
Central pentru data de referință nu permit identificarea
reprezentantului legal al acționarului persoană juridică
străină, identificarea poate fi
făcută pe baza documentelor
care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document
cu rol similar certificatului
constatator emis de Registrul
Comerţului eliberat de către
autoritatea competentă din
statul în care acționarul
persoană juridică străină este
înmatriculat legal. Aceste
documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 3 luni anterior
datei publicării Convocatorului
Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată; d)pentru acționari de
tipul organismelor fără personalitate juridică: -copie act de
identitate al reprezentantului
legal, certificată conform cu
originalul (prin menționarea
„conform cu originalul”,
urmată de semnătura
olografă); -calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilot întocmit de
Depozitarul Central pentru
data de referință. În cazul în
care informațiile din Registrul
Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de
referință nu permit identificarea reprezentantului legal,
identificarea poate fi făcută şi
pe baza documentelor care
atestă calitatea de reprezentant
legal, emis de autoritatea
competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu
prevederile legale. În situația în
care cererea este semnată de
reprezentantul legal/un împuternicit al acționarului, aceasta
va fi însoțită de copia actului

de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului,
certificată conform cu originalul (prin menționarea
„conform cu originalul”,
urmată de semnătura
olografă). Toate documentele
prezentate într-o limbă străină,
cu excepția documentelor de
identitate vor fi însoțite de
traducerea legalizată a acestora şi trebuie să îndeplinească
cerințele prevăzute de legea
română pentru a fi recunoscute. Acționarii îşi pot exercita
drepturile prevăzute la art.13
din Regulamentul CNVM
nr.6/2009 până cel mai târziu la
data şedințelor inclusiv. Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate
mai sus sunt disponibile pe
site-ul www.semromoltenia.ro.
Societatea va formula un
răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conținut şi va
fi disponibil pe pagina de
internet. Materialele ce
urmează să fie prezentate şi
aprobate în cadrul şedinței se
vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de
25.03.2017. Formularele de
împuternicire şi buletinele de
vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot şi proiectul/
proiectele de hotărâri ale
Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu
data de 25.03.2017, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, la sediul societății din
Craiova, str.Eugeniu Carada,
nr.7, Dolj, de luni până vineri,
între orele 09:00-16:00,
respectiv pot fi consultate/
descărcate şi de pe pagina de
internet a societății: www.
semromoltenia.ro. Acționarii
pot solicita, în scris, copii ale
acestor documente, contra unei
sume de 0,1Lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face
cu respectarea modalităților de
transmitere şi a procedurii de
identificare a acționarilor
menționate mai sus pentru
cazul exercitării drepturilor
prevăzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.
Acționarii înscrişi în registrul
acționarilor la data de referință
pot participa la Adunare şi
e x e r c it a d r e p t u l d e vo t
personal, prin reprezentant sau
prin corespondență. Acționarii
persoane fizice pot participa la
Adunare şi işi pot exercita
dreptul de votul prin simpla
probă a identității acestora,
făcută cu actul de identitate,
prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică
precum şi persoanele fizice
fără capacitate de exercițiu
participă la Adunare şi îşi pot
exercita deptul de vot prin
reprezentanții lor legali, în
conformitate cu Regulile de
Identificare de mai sus. Reprezentarea acționarilor în
Adunare se poate face şi prin
alte persoane decât acționarii,
pe bază de împuternicire
specială sau generală emisă
conform reglementărilor
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persoane fizice, care nu au
capacitate legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor
legali care, la rândul lor, pot da
împuternicire specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM/
ASF. Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face,
în conformitate cu prevederile
art.17 din Regulamentul
nr.6/2009 al CNVM/ASF şi
printr-o împuternicire specială
în format pdf. căreia i s-a
încorporat, ataşat sau i s-a
asociat logic o semnatură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea
nr.455/2001 transmisă prin
e-mail la adresa: semromol@
rdscv.ro. În cazul în care
semnătura electronică aparține
reprezentantului legal al unui
acționar, această calitate
trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.
Vor fi luate în considerare doar
împuternicirile depuse la sediul
SEMROM OLTENIA SA,
precum şi notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu
23.04.2017, ora 14,00. Acţionarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o
perioadă care nu va depăşi 3
ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele af late în dezbaterea
adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor
societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce
priveşte acte de dispoziţie, cu
condiţia ca împuternicirea să
fie acordată de către acţionar,
în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2
alin.(1) pct.14 din Legea
nr.297/2004, sau unui avocat.
Împuternicirile generale,
înainte de prima lor utilizare,
se depun la societate cu 48 de
ore înainte de adunarea, în
copie, cuprinzând menţiunea
conformităţii cu originalul sub
semnătura reprezentantului.
Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune
despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a
acţionarilor pe baza unei
împuterniciri generale de către
o persoană care se află într-o
situaţie de conflict de interese,
în conformitate cu prevederile
art.243 alin.64 din Legea
nr.297/2004. Acționarii pot
vota în cadrul Adunării şi prin
corespondență. Vor fi luate în
considerare doar buletinele de
vot prin corespondență primite
până la data de 23.04.2017, ora
14,00 şi transmise cu respectarea următoarelor condiții: 1.
buletine de vot transmise în
plic ce va avea mențiunea „vot
prin corespondență”, prin
poşta sau curier la sediul social
din Craiova, str.Eugeniu
Carada, nr.7, Dolj, întocmite
conform Procedurii privind
exercitarea dreptului de vot, cu
respectarea identificării
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persoanelor conform Regulilor
de identificare; 2.buletine de
vot în format pdf. căruia i s-a
încorporat, ataşat sau asociat
logic o semnătură electronică
cu respectarea condițiilor
prevăzute de Legea nr.455/2001
transmise prin e-mail la adresa
semromol@rdscv.ro. În cazul
în care semnătură electronică
aparține reprezentantului legal
al unui acționar, această calitate trebuie precizată în certificatul semnăturii electronice;
3.buletine de vot depuse
personal la sediul societății cu
semnătura acționarului
persoană fizică sau, după caz, a
reprezentantului legal al acționarului persoană juridică
(identificat conform Regulilor
de identificare), certificată prin
semnătura persoanei desemnate special în acest sens de
Consiliul de Administrație al
SEMROM OLTENIA SA.

LICITAȚII
l Societatea Complexul Energetic Oltenia SA cu sediul în
Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 5,
judeţul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului
J18/311/2012, C.U.I. 30267310,
organizează în data de
03.04.2017, ora 11:00, licitatie
publica cu oferta de pret in plic
inchis pentru vanzarea de
„bunuri valorificabile – ulei
uzat”. Cantitatea de ulei uzat
pentru care se organizează licitaţie este de 122.771,14 kg.
Preţul minim de pornire este de
0,81 lei/kg. Tipul licitaţiei:
deschisă, cu o etapă de calificare şi cu o etapă de licitaţie, în
runde succesive cu ofertă de
preţ în plic închis. Documentaţia de valorificare se poate
procura doar in baza unei solicitari transmisa la adresa e-mail
iustin.stiuca@ceoltenia.ro,
persoana de contact: Iustin
Marian Stiuca, tel: 0372.819765.
Data limită de depunere a ofertelor este 03.04.2017, ora 09:00.
l Școala Gimnazială Teasc, cu
sediul în localitatea Teasc, str.
Bechetului, nr.238, comuna
Teasc, județul Dolj, face
cunoscut că, în ziua de
24.04.2017, ora 10.00, va avea
loc licitaţia publică deschisă
pentru închirierea suprafeței de
16.600mp, tarlaua 12, parcela
231, teren arabil situat în extravilanul comunei Teasc, conform
titlului de proprietate nr.15606.
Termenul de închiriere: 10 ani,
cu reevaluarea contractului
după 5 ani. Preţul minim de
pornire a licitaţiei, stabilit
conform raportului de evaluare,
este de 0,07Lei/mp/an. Documentaţia de atribuire va fi pusă
la dispoziţia celor interesaţi
contra sumei de 50Lei. Garanţia
de participare la licitatie este în
cuantum de 200Lei şi se poate
depune în numerar la serviciul
de contabilitate al Școlii Gimnaziale Teasc. Data-limită pentru
solicitare clarificări: 18.04.2017,
ora 11.00. Data-limită de depunere a ofertelor este 20.04.2017,
inclusiv, ora 11.00, la sediul
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Școlii Gimnaziale Teasc. Eventualele oferte depuse după data
de 20.04.2017, ora 11.00, sunt
excluse de la licitaţie. Ofertele se
depun în plic închis la Secretariatul Școlii Gimnaziale Teasc,
str.Bechetului, nr.238, în zilele
lucrătoare, în intervalul orar
9.00-12.00, cu respectarea
instrucţiunilor pentru ofertanţi
din documentaţia de atribuire.
Ședința publică de deschidere a
ofertelor va avea loc la data de
24.04.2017, ora 10.00, în cancelaria Școlii Gimnaziale Teasc,
județul Dolj. Criteriul de atribuire ales de către autoritatea
contractantă este „oferta cu
preţul cel mai mare” pentru
plata redevenţei. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul
Dolj. Relații suplimentare se
pot obține la sediul Școlii
Gimnaziale Teasc sau la
telefon/fax: 0251.370.876.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Comuna Gura
Văii, CUI: 4278108; sediul: sat
Gura Văii, comuna Gura Văii,
judeţul Bacău; telefon:
0234.334.500, fax: 0234.334.826,
persoană de contact: Gina-Mihaela Tataru, e-mail: primariaguravaii@yahoo.com. 2.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de vânzare-cumparare a activului mobil
-Cisternă de apă aflat în domeniul privat al comunei Gura
Văii: Licitaţie deschisă. 3.Data
publicării anunţului de licitaţie
directă în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a:
09.02.2017. 4.Criteriile utilizate
pentru determinarea ofertei
câştigătoare: Oferta financiară
cea mai avantajoasă. 5.
Numărul ofertelor primite şi al
celor declarate valabile: 3 oferte
primite, 3 oferte valabile, 1
ofertă adjudecată câştigătoare.
6.Denumirea/numele şi sediul/
adresa ofertantului a cărui
ofertă a fost declarată câştigătoare: Gaman Petronela, cu
domiciliul în satul Gura Văii,
comuna Gura Văii, judeţul
Bacău. 7.Durata contractului: 1
an. 8.Valoarea estimată a activului mobil: 780Lei, cu TVA
inclus; Gaman Petronela
-Cisternă de apă -830Lei, cu
TVA inclus. 9.Denumirea,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: -secţia a II-a A civilă
de contencios administrativ şi
fiscal, Tribunalul Bacău, adresa:
str.Ștefan cel Mare, nr.4, cod
600356, tel.0234.514.419,
arhivă: 0234.525.221, fax:
0234.525.211, cauze privind
procedura insolvenţei -tel./fax:
0234.541.910, e-mail: simona.
ardeleanu@just.ro. 10.Data
informării ofertanţilor despre
decizia de stabilire a ofertei
câştigătoare: 09.03.2017. S-au
transmis adrese către ofertantul
câştigător şi către ofertantul
necâştigător în data de:
10.03.2017. Data transmiterii
anunţului de atribuire către

instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 09.02.2017.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Primăria Comunei
Bucov, str.Constantin Stere,
nr.1, Bucov, cod poştal: 107110,
judeţul Prahova, cod fiscal:
2843531, telefon: 0244.275.046,
fax: 0244.275.170, e-mail:
pbucov@yahoo.com. 2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Unitatea Administrativ-Teritorială organizează, în condiţiile
OUG nr.54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică, şi a HG nr.168/2007,
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acesteia, precum şi în baza prevederilor art.91 şi art.123 din Legea
administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, licitaţie deschisă în vederea concesionării pentru: suprafaţa din
domeniul public al comunei
Bucov, jud.Prahova: teren
157.457mp, din care suprafaţă
luciu de apă de 102.893mp
situat în Tarla 92 Parcele
3986/3, 3986/7, 3992, 3995,
3996, 3997, 3999/1 şi parte din
construcţia C1, respectiv suprafaţa de 93,02mp af lată în
proprietatea comunei Bucov,
din care mai puţin amprenta la
sol a clădirii C1 şi calea de acces
către aceasta, conform Carte
funciară nr.5969/09.09.2002.
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Va fi pusă la
dispoziţie la sediul Primăriei
Comunei Bucov, jud.Prahova.
Pot participa la licitaţie
persoane fizice sau juridice, de
drept privat, române sau străine
şi care fac dovada achitării,
prin chitanţă sau ordin de plată,
a documentaţiei de atribuire, a
taxei de participare la licitaţie şi
a garanţiei de participare la
licitaţie. Nu sunt admise la licitaţie persoane fizice şi juridice
care au datorii sau litigii nesoluţionate cu Comuna Bucov/UAT
Bucov, cât şi cele care se află în
procedura insolvenţei.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: persoanele interesate
pot intra în posesia documentaţiei de atribuire de la sediul
Primăriei Comunei Bucov cu
solicitare scrisă, transmisă cu
cel puţin 3 zile înainte.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Bucov.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului
nr.54/2006: contravaloarea
documentaţiei de atribuire este
de 10Lei, iar taxa de participare
100Lei. Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de
2.043Lei şi va fi plătită în contul
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Unităţii Administrativ-Teritoriale Primăria Bucov, cod fiscal:
2 8 4 3 5 3 1 , n r. R O 6 2 T R E Z
5395006XXX000056, deschis la
Trezoreria Boldeşti-Scăieni. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 02.05.2017, ora
10.30. 4 .Informaţii privind
ofertele: plicul exterior al ofertei
va purta menţiunea numelui,
adresa şi nr.de telefon al ofertantului şi plicul interior va
conţine oferta propriu-zisă. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 08.05.2017, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura -Primăria
Comunei Bucov, str.Constantin
Stere, nr.1, cod postal: 107110,
jud.Prahova. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta se
depune într-un exemplar
original şi un exemplar copie.
5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor:
08.05.2017, ora 10.30, la
Primăria Comunei Bucov, str.
Constantin Stere, nr.1, cod
poştal: 107110, jud.Prahovabirou primar. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Prahova,
str.Văleni, nr.44, cod poştal:
100125, tel.0244.544.230,
fax: 0244.541.272. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 23.03.2017.
l Lichidator judiciar, societăţi
profesionale de insolvenţă,
asociate prin contract, YNA
Consulting SPRL şi Consultant Insolventa SPRL, cu
sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, jud.Mehedinţi,
anunţă licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor
imobile existente în proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, cu sediul în
Drobeta-Turnu-Severin,
str.I.C.Brătianu, nr.11, parter,
camera 2, judeţul Mehedinţi,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi
sub nr.J25/276/2012, având cod
de identificare fiscală
nr.6633311, aflată în procedură
de faliment, conform sentintei
nr.177/2016 din şedinta publică
din data de 16.05.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în
dosar nr.6902/101/2012, după
cum urmează: 1.*SPAŢIU
C O M E R C I A L , p a r t e r,
Su=28,85m, nr.cadastral
2032/28/9, situat în Hunedoara,
Bulevardul Dacia, nr.23, bl.G1,
ap.9, judeţul Hunedoara*, la
preţul de pornire a licitaţiei de
15.480,00Euro (echivalentul în
lei la cursul BNR din ziua
plăţii), valoarea nu include
TVA; 2.*TEREN EXTRAVILAN cu S=37.740mp, nr.
cadastral 405884 (27.740mp) şi
n r. c a d a s t r a l 4 0 5 8 5 0
(10.000mp), situat în Giarmata, Judeţul Timiş*, la preţul
de pornire a licitaţiei de

305.730,00Euro (echivalentul
în lei la cursul BNR din ziua
plăţii), valoarea nu include
TVA; 3.*TEREN EXTRAVILAN cu S=510.100mp, (cu
destinaţia de Exploatare Balastieră), situat în Zona Vladimirescu-Aluniş-Terasa, Judeţul
Arad*, având următoarele
numere de carte funciară şi
numere cadastrale: nr.crt./
Carte Funciara/Nr. cadastral/
Suprafaţa mp:
1/305261/305261/7700;
2 /307700 /307700 /5000;
3 /304783 /304783/4300;
4/305582 /305582/4400;
5/ 307678 /307678 /6300;
6/306920/306920/2700;
7/307126/307126/1900;
8/306911/306911/1900;
9/306029/306029/4200;
10/306929/306929/1800;
11/ 305424 /305424/2300;
12/ 303591 /179/981/2
/51/1800;
13/306934/306934/2400;
14 /305241/305241/3200;
15 /306910/306910/8500;
16 /307740/307740/4100;
17/307714/307714/8400;
18 /307698/307698/10000;
19 /305255/305255/6100;
20 /305377/305377/1400;
21 /300147/300147/1500;
22 /307708/307708/6800;
23 /300218/300218/3000;
24 /307732/307732/1200;
25 /305434/305434/2200;
26 /305248/305248/4700;
27 /307693/307693/5000;
28 /305266/3593;
179.981/2/9/3900;
29 /307684/307684/2200;
30 /307722/307722/3600;
31 /307706/307706/900;
32 /305263/305263/1500;
33 /305382/305382/2000;
34 /307757/307757/8800;
35 /300142/300142/2700;
36 /307657/307657/1600;
37 /305276/305276/1400;
38 /305410/305410/2800;
39 /305245/305245/3000;
40 /307730/307730/4700;
41 /307789/307789/5400;
42 /300150/300150/2300;
43 /307736/307736/2800;
44 /305436/305436/3300;
45 /305281/305281/2800;
46 /305254/305254/1200;
47 /307696/307696/7700;
48 /307711/307711/5200;
49/305270/305270/3900;
50 /307682/307682/6800;
51 /301152/301152/4100;
52 /307680/307680/3100;
53 /307119 /307119/2600;
54 /306030/306030/1900;
55 /306928/306928/9200;
56 /307127/307127/2400;
57 /303800/303800/1300;
58 /304793/304793/2300;
59 /305646/305646/1700;
60 /307109/307109/5600;
61 /301154/301154/4400;
62 /305661/305661/10000;
63 /306908/306908/3200;
64 /305648/305648/6400;
65 /304799/304799/5200;
66 /300136/300136/1800;
67/305251/305251/5400;
68/303797 /303797/1200;
69/311485/311485/3600;
70 /311550/311550/2600;
71 /300398/300398/10000;
72 /311493/311493/1500;
73 /300391/300391/3100;

74 /303602/303602/5400;
75 /311488/311488/2300;
76/311492/311492/2400;
77 /311507/311507/3500;
78 /307750/307750/1700;
79 /311548/311548/2500;
80 /305594/305594/2000;
81 /304797/304797/2600;
82 /304784/304784/2900;
83 /311484/311484/1500;
84/311541/311541/5000;
85/ 311547/311547/1900;
86 /303978/303978/1400;
87 /311514/311514/12500;
88 /307803/307803/2900;
89 /305239/305239/2200;
90 /306932/306932/3900;
91/ 305381/305381/7500;
92 /305244/305244/3800;
93 /300198/300198/3100;
94/ 305257/305257/4200;
95 /306915/306915/1500;
96/307676/307676/3800;
97/306909/306909/4800;
98 /306916/306916/3800;
99/300139/300139/9900;
100/300155/300155/7400;
101 /305649/305649/5000;
102/305380/305380/10000;
103/311549/311549/4300;
104 /304796/304796/2600;
105/303783/303783/5900;
106/303785/303785/2000;
107 /307159/307159/3300;
108/300405/300405/2500;
109/300149/300149/9400;
110 /306912/306912/2100;
111/306924/306924/1700;
112/305279/305279/5600;
113 /307738/307738/1000;
114/307686/307686/1300;
115/305383/305383/4300;
116 /300234/300234/13800;
117/307688/307688/1300;
118/305386/305386/3100;
119 /307727/307727/10000;
120/307724/307724/5400;
121/307765/307765/5700;
122 /307763/307763/2300;
123 /304797/304797/2600;
124 /304796/304796/2600;
125 /303398/303398/10000, la
preţul de pornire a licitaţiei de
918.180,00Euro (echivalentul
în lei la cursul BNR din ziua
plăţii), valoarea nu include
TVA; 4.*TEREN EXTRAVILAN cu S=303.770mp, (cu
destinaţia de Exploatare Balastieră), situat în Zona Criciova-Jdioara, Judeţul Timiş*,
având următoarele numere
cadastrale: Nr. Crt./Nr. cadastral/Suprafata mp:
1/400575/8.700; 2/400520/9.700;
3/400591/3.846; 4/400603/4.812;
5/400593/5.800; 6/400594/5.800;
7/400588/5.800; 8/400580/5.800;
9/400581/11.547; 10/400613/2.900;
11/400579/4.300; 12 /400595/
11.283;13 /400515/5.800; 14
/400590/20.399; 15 /400651/5.800;
16 /400571/5.800; 17 /400582/
8.700; 18/400576/6.100;
19/400583/5.800; 20/400650/5.800;
21/400577/2.900; 22/400587/11.550;
23/400585/2.760; 24/400584/4.270;
25/400596/11.600; 26/400194/17.400;
27/400635/83.078; 28/400573/5.800;
29/400578/11.541; 30/400572/5.624;
31/400615/2.760, la preţul de
pornire a licitaţiei de
464.760,00Euro (echivalentul
în lei la cursul BNR din ziua
plătii), valoarea nu include
TVA. Licitatia va avea loc la
punctul de lucru al debitoarei
situat în localitatea Timişoara,

str.Enric Baader, nr.13, jud.
Timis, la data de 04.04.2017,
ora 13.00, iar în cazul în care
bunurile nu vor fi valorificate,
licitaţia va fi reluată, în aceleaşi
condiţii, la data de 18.04.2017,
ora 13.00, la data de
02.05.2017, ora 13.00, la data
de 16.05.2017, ora 13.00, la
data de 30.05.2017, ora 14.00,
respectiv la data de 13.06.2017,
ora 13.00. Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini
şi consemnarea unei cauţiuni
de 10% din preţul de pornire al
licitaţiei, până la începerea
licitaţiei în contul unic de insolvenţă deschis la Banca Comercială Carpatica, sub nr.
RO98CARP036000766158
RO01. Invităm pe toţi cei care
vor să se prezinte la şedinţa de
licitaţie la termenul de vânzare,
la locul fixat în acest scop şi
până la acel termen să depună
oferte de cumpărare. Somăm
pe toţi cei care pretind vreun
drept asupra imobilelor să
anunţe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilită pentru
vânzare în termen, sub sancţiunea prevăzută de lege. Informaţii suplimentare privind
bunurile scoase la licitaţie, la
telefoanele: 0252/328.293,
0744.528.869, 0252/354.399,
0742.592.183, 0256/220.827 sau
0745.267.676 şi pe site-urile:
www.ynaconsuting.ro şi www.
consultant-insolventa.ro

PIERDERI
l Pierdut/furat certificat
dobandire cetatenie romana pe
numele Petrykina Liliia.
Declar nul.
l Pierdut Certificat de Inregistare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti seria B,
nr.2006467, pe numele Centia
Equity Management SRL, cu
sediul in Bucuresti, Str. Cpt.
Av. Demetriade nr.5, sc.4, et.1,
ap.4B, Sector 1, avand
J40/1888/2006; CUI 18356214,
il declaram nul.
l Pierdut certificat de inregistrare seria B3290994, emis in
data de 04.04.2016, impreuna
cu certificatele constatatoare
care insotesc certificatul de
inmatriculare aferente ale societatii Italfrank Tecnosistem
SRL avand urmatoarele date
de identificare: CUI 35906822,
J3/689/2016, sediul in Municipiul Curtea de Arges, str.Victoriei, nr.7,județul Arges Le
declar nule.
l Stuparu Cristina P.F.A.,
identif. prin C.U.I.
RO31014707, declară pierdut
certificat constatator cu nr.
46917/07.02.2017. Îl declar nul.
l Declar pierdută (nulă) legitimaţie de student pe numele
Alexe Veronel Daniel, emisă de
către Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Litere.

