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OFERTE SERVICIU
l Grădinița Particulară Junior 
School, situată în apropierea stației 
de metrou Pipera, angajează 
personal curățenie. Salariu atractiv. 
Detalii la telefon: 0735.228.508 sau 
0748.638.813.

l Restaurant Parcul Carol angajăm 
ospătăriţe, femei de serviciu, femeie 
la vase, ajutor bucătar, bucătar şi 
livratori. Detalii la telefon:-
0721.927.637 sau 0785.225.000

l Primăria Oraşului Sinaia, cu 
sediul în localitatea Sinaia, Bd.Carol 
I, nr.47, judeţul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
Şofer treapta I -în cadrul Biroului 
de patrimoniu şi protecţie civilă -1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25.10.2016, 
ora 11.00; -Proba practică în data de 
27.10.2016, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs/examen candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii -medii 
sau generale; -vechime în muncă de 
minim 1 an; -posesor permis de 
conducere categoria B; -cunoştinţe 
operare calculator -nivel mediu. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Sinaia, Bd.Carol I, 
nr.47, jud.Prahova. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Sinaia, 
persoană de contact: Olaru Isabela, 
telefon: 0244.311.788, interior: 132.

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice Jimbolia organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale de conducere vacante: 
-Director, funcţie de conducere -1 
post. Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din 
anexa la HG nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condițiile specifice: -absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior în 
domeniul psihologie, asistenţă 
socială şi sociologie, cu vechime de 
minimum 2 ani în domeniul servici-
ilor sociale, sau absolvenţi cu 

diplomă de licenţă ai învăţămân-
tului superior în domeniul juridic, 
medical, economic şi al ştiinţelor 
administrative, cu experienţă de 
minimum 5 ani în domeniul servici-
ilor sociale. Concursul se  va orga-
niza conform calendarului următor: 
-25.10.2016, ora 9.00: proba scrisă, 
-27.10.2016, ora 9.00: proba interviu. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art.6, alin.(1) din anexa la HG 
nr.286/2011, Titlul I, Capitolul 1, 
Secţiunea a 2-a, şi se vor depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului. Detalii 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile la 
sediul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Jimbolia, din str.Tudor 
Vladimirescu, nr.66, Comparti-
mentul Resurse Umane, telefon nr: 
0256.360.630.

l Primăria Comunei Ungheni, 
judeţul Iaşi, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de muncitor grad II (cu 
atribuţii de şofer -buldoexcavatorist) 
la Serviciul Gospodărire Comunală, 
în aparatul de specialitate al prima-
rului comunei Ungheni, jud.Iaşi, 
conform HG 286/2011. Condiţii de 
desfăşurare a concursului: Data, ora 
şi locul organizării concursului: 
-Proba scrisă: 25.10.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu pe data de 
27.10.2016, ora 10.00; -Sediul UAT 
Ungheni, jud.Iaşi. Termen depunere 
dosare de concurs: în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea în 
Monitorul Oficial. Condiţii de parti-
cipare la concurs: -Studii medii sau 
generale; -Permis de conducere 
categoriile „B”, „C”, „D”, „BE”, 
„DE”; -Cunoştinţe de operare pe 
calculator;  - Experienţă în domeniu 
de cel puţin 5 ani; -Are cetăţenie 
română şi domiciliul în com.
Ungheni, jud.Iaşi; -Vârstă cuprinsă 
între 30-40 ani. Relaţii suplimentare 
la telefon: 0232.295.333.

l Institutul National de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiş-
tilor, Nr.409, Oraş Măgurele, Jud. 
Ilfov scoate la concurs următoarele 
posturi: -1 post cercetător ştiinţific 
gradul III în domeniul Fizică, cu 
contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată cu program 
de 8 ore/zi, cu următoarele cerinţe: 
Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă sau studii 

superioare echivalente (studii 
universitare cu diplomă de licenţă şi 
studii universitare de masterat) şi să 
aibă titlu de doctor sau cel puţin 
teza de doctorat susţinută; vechime 
în activitatea de cercetare conform 
legislaţiei în vigoare. Locul desfăşu-
rării concursului: la sediul INOE 
2000 din str. Atomiştilor, nr.409, 
Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov. 
Înscrierea la concurs se face în 
termen de 30 zile de la data publi-
cării anunţului în ziar. Dosarul de 
concurs se depune la Secretariatul 
INOE 2000 din str. Atomiştilor, 
nr.409, Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov. 
Concursul se va desfăşura în peri-
oada 11.11.2016-17.11.2016. Relaţii 
la telefon: 021/457.45.22.

l Institutul Naţional de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiş-
tilor, Nr.409, Oraş Măgurele, Jud. 
Ilfov scoate la concurs următoarele 
posturi: -1 post cercetător ştiinţific 
gradul II domeniul Ştiinţele pămân-
tului, cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
program de 8 ore/zi, cu următoarele 
cerinţe: doctor în ştiinţele mediului; 
experienţă în activitatea de cerce-
tare- dezvoltare în specialitate sau în 
învăţământul superior de 8 ani, sau 
vechime minimă în alte activităţi de 
12 ani, din care cel puţin 6 în dome-
niul investigării mediului (aer- apa- 
sol) prin metode de teledetecţie 
activă şi pasivă (1); experienţă în 
participarea la proiecte cu finanţare 
naţională şi internaţională (2); expe-
rienţă în activităţi didactice şi de 
pregătire a tinerilor cercetători (3); 
experienţă în analiza aerososlului 
atmosferic prin spectrometrie de 
masă; cunoştinţe de bază privind 
teledetecţia activă şi pasivă, imagini 
satelitare; experienţă în rularea 
modelelor HYSPLIT şi DREAM; 
cunoştinţe privind legislaţia euro-
peană şi naţională în domeniul 
protecţiei mediului; cunoştinţe PC 
(Windows, Linux, MS Office, Corel 
Draw, Internet Explorer, Origin, 
IGOR PRO); solide cunoştinţe de 
limba engleză. Locul desfăşurării 
concursului: la sediul INOE 2000 
din str. Atomiştilor, nr.409, Oraşul 
Măgurele, Jud. Ilfov. Înscrierea la 
concurs se face în termen de 30 zile 
de la data publicării anunţului în 
ziar. Dosarul de concurs se depune 
la Secretariatul INOE 2000 din str. 
Atomiştilor, nr.409, Oraşul Măgu-
rele, Jud. Ilfov. Concursul se va 
desfăşura în perioada 11.11.2016- 

17.11.2016. Relaţii la telefon: 
021/457.45.22; (1) Dovedită inclusiv 
prin publicări relevante şi citări ale 
acestora. (2) Dovedită prin partici-
parea ca membru în echipă la cel 
puţin două proiecte internaţionale şi 
la cel puţin 3 proiecte naţionale. (3) 
Dovedită prin participarea ca 
membru în echipă la cel puţin un 
contract de cercetare cu antrenare 
de studenti/ masteranzi/ doctoranzi.

l Consiliul Judeţean Suceava orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție vacante 
de consilier, clasa I, grad profesional 
superior la Serviciul tehnic şi mediu 
din cadrul Direcţiei tehnice a apara-
tului de specialitate al Consiliului 
Județean Suceava. Concursul se 
organizează la sediul Consiliului 
Judeţean Suceava, în data de 
07.11.2016, ora 10,00, proba supli-
mentară, 11.11.2016, ora 10,00, 
proba scrisă şi interviul în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Condiţii 
generale:  -candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevă-
zute la art. 54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. I.Condiţii 
specifice: Pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă de consilier, clasa I, 
grad profesional superior: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
de minimum 9 ani; -competențe în 
domeniul tehnologiei informației 
-nivel mediu; -pentru deținătorii 
certificatului ECDL Complet sau 
alte atestate/certificate obținute în 
domeniul IT, se va echivala proba 
suplimentară pentru testarea cunoş-
tințelor de nivel mediu. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial partea a 
-III-a, la sediul Consiliului Judeţean 
Suceava din  str. Ştefan cel Mare 
nr.36. Relaţii suplimentare cu privire 
la conţinutul dosarului, bibliografie, 
etc. se pot obţine de la afişierul insti-
tuţiei, la camera 312, sau la telefon 
0230/222.548 -interior 228.

l Spitalul Clinic “Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 

Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post referent Compartiment 
statistică, nivel studii: diplomă baca-
laureat, perioadă nedeterminată, 
vechime în specialitate: 3 ani 6 luni; 
-1 (un) post contabil, nivel studii: 
diplomă bacalaureat, perioadă 
nedeterminată, 6 luni vechime în 
specialitate; -1 (un) post şofer, nivel 
studii: diplomă bacalaureat, peri-
oadă nedeterminată, vechime în 
specialitate: 3 ani 6 luni. Acte nece-
sare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identitate; 
-copia certificatului de naştere, de 
căsătorie; -copie acte studii şi alte 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări (cursuri); -copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă şi, după caz, în speciali-
tate; -cazierul judiciar; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; -curri-
culum vitae. Condiții de participare 
la concurs: -are cetățenie română, 
cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului European şi 
domiciliul în România; -cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; -are 
vârsta limită reglementată de preve-
derile legale; -are capacitate deplină 
de exercițiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unități 
sanitare abilitate; îndeplineşte 
condițiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau de condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiții pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, conform Ordi-
nului MS nr.1470/2011: -diplomă de 
bacalaureat; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se va 
desfăşura la sediul unităţii conform 

calendarului următor: -31 octombrie 
2016, ora 11.00 -proba scrisă; -02 
noiembrie 2016, ora 13.00 -interviul. 
Data limită pentru depunerea dosa-
relor la concurs: 24 octombrie 2016, 
ora 15.00. Relaţii suplimentare: 
Compartiment RUNOS, tel : 
021.222.35.59.

l Spitalul Clinic “Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post asistent medical prin-
cipal Compartiment primiri 
urgențe, nivel studii PL, vechime în 
specialitate minim 5 ani, perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post asistent 
medical principal Laborator 
anatomie patologică, nivel studii PL, 
vechime în specialitate minim 5 ani, 
perioadă nedeterminată; -1 (un) 
post asistent medical principal 
Secție ORL, nivel studii PL, vechime 
în specialitate minim 5 ani, perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post asistent 
medical Bloc operator chirurgie, 
nivel studii S, vechime în speciali-
tate minim 6 luni, perioadă nedeter-
minată; -1 (un) post asistent medical 
Compartiment gastroenterologie, 
nivel studii PL, perioadă nedetermi-
nată; -1 (un) post asistent medical 
Secție medicină internă, nivel studii 
PL, perioadă nedeterminată; -2 
(două) posturi asistent medical 
Secție ATI, nivel studii PL, perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post îngriji-
toare Secție ATI, perioadă nedeter-
minată; -1 (un) post îngrijitoare 
Secție medicină internă, perioadă 
nedeterminată. Acte necesare în 
vederea participării la concurs: 
-cererea de înscriere la concurs; 
-copia actului de identitate; -copia 
certificatului de naştere, de căsă-
torie; -copie acte studii şi alte acte 
care atestă efectuarea unor speciali-
zări (cursuri); -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitate; -cazierul 
judiciar; -adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; -curriculum vitae. 
Condiții de participare la concurs: 
-are cetățenie română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului European şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; -are vârsta limită 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu . Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile, licitația I – a. Anul 2016, luna 
octombrie, ziua 18, ora 13.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
18 octombrie 2016, ora 13.00, la sediul S.F.O. Bolintin Vale din orașul Bolintin Vale, str. Republicii, bloc 
B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, 
proprietatea debitoarei Anton Rodica, cu domiciliul fiscal în municipiul București, str. Ostrov, nr. 22, 
sector 5: Denumire bunuri imobile - descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației 
(lei); Clădire (construcție de locuințe) în suprafață de 62 mp și teren aferent acesteia în suprafață de 
684 mp, având cartea funciară nr. 31923, nr. cadastral 1517, situată în satul Florești, comuna Florești 
– Stoenești, județul Giurgiu, 64.000 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, 
alin (2), lit. f) din Codul fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modificările și completările ulterioare, este 
scutită de TVA „livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului 
pe care este construită”. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în 
contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, 
deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; împuter-
nicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, 
copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul 
local) că nu au obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere, cu privire la faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat 
în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 205/2015, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0246.270.520, persoană de contact: Bogdan Elena.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor PubliceDâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Orș. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 302/Branistea. Nr. 
29615/27.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 18, luna Octombrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Titu, str. Gării nr. 
79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Lebis 
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Braniștea, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 
29086558: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism, marca Volkswagen Transporter, nr. 
înmatriculare: DB-07-LEF, nr. identificare: WV2ZZZ7OZXHO32672, nr. omologare: AC111 
C1111BC77E3, an fabricație: 1999, capacitate cilindrică: 2461 cmc, culoare: alb. Prețul de evaluare 
sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 3.993 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare 
sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. 
Data afișării: 27.09.2016.
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reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exercițiu; 
-are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unități sanitare abili-
tate; -îndeplinește condițiile de 
studii și, după caz, de vechime sau 
de condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care 
ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcției, cu excepția situației 
în care a intervenit reabilitarea. 
Condiții pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, 
c o n f o r m  O r d i n u l u i  M S 
nr.1470/2011: 1.Asistenți medicali: 
-diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 
conform HG 797/1997; -concurs 
pentru ocuparea postului; 2.Îngriji-
toare: -diplomă absolvire școală 
generală; -concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul se va desfășura 
la sediul unităţii conform calenda-
rului următor: -26 octombrie 2016, 
ora 10.00 -proba scrisă; -28 octom-
brie 2016, ora 10.00 -interviul. Data 
limită pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 24 octombrie 2016, ora 
15.00. Relaţii  suplimentare: 
Compartiment RUNOS, tel : 
021.222.35.59.

l Institutul Oncologic “Prof.Dr.
Alexandru Trestioreanu” București 
scoate la concurs următoarele 
posturi vacante contractuale 
conform HG 286/2011: 1 post 
vacant de asistent medical generalist 
cu studii superioare în cadrul 
Ambulatorului Integrat- Cabinet 
ORL; 2 posturi vacante de asistent 
medical principal generalist cu 
studii postliceale în cadrul Camerei 
de Gardă; 1 post vacant de asistent 
medical generalist cu studii postli-
ceale în cadrul Secţiei Clinice Onco-
logie Pediatrică și 1 post vacant de 
asistent medical generalist cu studii 
postliceale în cadrul Secției 
Chirurgie Oncologică II; 2 posturi 

vacante de asistent medical genera-
list debutant cu studii postliceale în 
cadrul Secţiei Clinice Oncologie 
Medicală I; 2 posturi vacante de 
asistent medical generalist debutant 
cu studii postliceale în cadrul Secţiei 
Oncologie Medicală II; 1 post vacant 
de asistent medical generalist debu-
tant cu studii postliceale în cadrul 
Secției Clinice Chirugie Oncologică 
II; 1 post vacant de asistent medical 
generalist debutant cu studii postli-
ceale în cadrul Camerei de Gardă; 1 
post vacant de asistent medical de 
radiologie debutant cu studii postli-
ceale în cadrul Laboratorului Radi-
logie și Imagistică Medicală; 1 post 
vacant de infirmieră în cadrul 
Secției Clinice Oncologie Pediatrică; 
2 posturi vacante de infirmieră 
debutantă în cadrul Secției Onco-
logie Medicală II; 1 post vacant de 
brancardier în cadrul Sectiei ATI; 30 
posturi vacante de îngrijitoare în 
cadrul Serviciului Administrativ- 
Compartimentului Curăţenie, 1 post 
vacant de îngrijitoare în cadrul 
Laboratorului Radiologie și Imagis-
tică Medicală, 1 post vacant de 
îngrijitoare în cadrul Laboratorului 
Analize Medicale, 1 post vacant de 
îngrijitoare în cadrul Serviciului 
Anatomie Patologică și 1 post 
vacant de îngrijitoare în cadrul 
Ambulatorului Integrat- Fișier, 
Internări; 1 post vacant de regis-
trator medical debutant în cadrul 
Serviciului de Evaluare și Statistică 
Medicală; 1 post vacant de muncitor 
necalificat I în cadrul Blocului 
Alimentar. Dosarele de concurs se 
depun la Serv. RUNOS din cadrul 
Institutului până la data de 
14.10.2016, ora 15.00. Proba scrisă 
va avea loc în data de 24.10.2016, 
ora 9.00, iar proba interviu va avea 
loc în data de 27.10.2016, ora 9.00, 
la sediul Institutului din Șos.
Fundeni, nr.252, sect.2, București. 
Institutul Oncologic “Prof.Dr.
Alexandru Trestioreanu” București 
scoate la concurs, conform HG 
286/2011, 4 posturi temporar 
vacante de îngrijitoare. Dosarele de 
concurs se depun la Serv. RUNOS 
din cadrul Institutului până la data 
de 07.10.2016, ora 15.00. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
17.10.2016, ora 9.00, iar proba 
interviu va avea loc în data de 
20.10.2016, ora 9.00, la sediul Insti-
tutului din Șos.Fundeni, nr.252, 

sect.2, București. Mai multe infor-
mații pot fi obținute la avizierul 
institutului și pe site-ul www.iob.ro

l S.C. Eco Marginime S.A., organi-
zează la sediul său, din Str. Baii, 
nr.6, Orașul Săliște, judeţul Sibiu 
selecţia candidaţilor, în vederea 
desemnării Directorului General. 
Procedura de evaluare și selecţie a 
candidaţilor se organizează în 
condiţiile respectării prevederilor 
O.U.G. nr. 109/2011, privind guver-
nanta corporativă a întreprinderilor 
publice, ale Legii nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii 
nr.31/1990- legea societăţilor, repu-
blicată, cu respectarea principiilor 
nediscriminării, tratamentului egal 
și transparenţei și cu luarea în consi-
derare a specificului domeniului de 
activitate al S.C. Eco Marginime 
S.A. Procedura de Recrutare și 
Selecţie: Procedura include două 
etape, după cum urmează: -Etapa I 
-selecţia dosarelor. -Etapa II -inter-
viul- pentru candidaţii declaraţi 
"admis", după desfășurarea primei 
etape. Candidaţii vor fî evaluaţi și 
selectaţi pe baza cunoștinţelor, expe-
rienţei și abilităţilor manageriale. 
Candidaţii vor prezenta Oferta 
tehnică (în conformitate cu prevede-
rile OUG nr. 109/2011)- Proiectul 
unui plan de management. Acest 
proiect trebuie să conţină o propu-
nere privind strategiile de manage-
ment și eficientizarea activităţii S.C. 
ECO MARGINIME S.A, pentru 
atingerea obiectivelor și criteriilor de 
performanţă, viziunile și concepţiile 
de viitor; prezentarea contribuţiilor 
proprii propuse. Dosarele se vor 
depune la sediul societăţii până cel 
mai târziu în 03.11.2016, ora 12.00. 
Interviul pentru candidaţii declaraţi 
admiși la ETAPA I, se va desfășura 
în limba română și va avea loc în 
data de 07.11.2016, ora 12.00. 
Condiţii de participare la concursul 
de ocupare a postului de Director 
General: 1. Cetăţenie română/cetă-
ţenie aparţinând altor state membre 
ale Uniunii Europene și domiciliul 
în România; 2. Cunoașterea 
perfectă a limbii române (scris, 
vorbit); 3. Stare de sănătate cores-
punzătoare care să-i permită înde-
plinirea funcţiei de director general, 
atestată pe bază de documente 
medicale; 4. Capacitate de exerciţiu 
deplină; 5. Studii superioare de 

lungă durată; studii postuniversitare 
în domeniul managementului (studii 
de masterat) constituie un avantaj; 
6. Cunoașterea aprofundată a 
cadrului legislativ din România în 
materie de colectare a deșeurilor 
nepericuloase, transportarea și 
depozitarea acestora și a reglemen-
tărilor incidente la nivel local; 7. 
Capacitate de organizare, coordo-
nare și control; 8. Abilităţi, calităţi și 
aptitudini necesare: organizare și 
coordonare, analiză și sinteză 
(inclusiv a datelor economice), 
planificare și acţiune strategică, 
control și identificare a deficienţelor, 
gestionarea riscurilor, rezolvare 
eficientă a obiectivelor și proble-
melor, gândire strategică, excelentă 
comunicare orală și scrisă, lucru 
eficient în echipă atât ca lider, cât și 
ca membru al acesteia, bună capaci-
tate de relaţionare cu superiorii, 
colegii, subordonaţii, abilităţi de 
negociere și de mediere, capacităţi 
de gestionare eficientă a resurselor 
alocate; 9. Cunoașterea legislaţiei 
societăţilor comerciale și a ordo-
nanţei privind guvernanta corpora-
tivă a întreprinderilor; 10. Nu este 
incapabil, potrivit legii, ori nu este 
fost condamnat conform art.242, 
art.238, art.320, art.321, art.322, 
art.323, art.326, art.327, art.241 
art.244, art.295, art.273, art.290,  
art.289, prevăzute în Codul Penal, 
pentru infracţiuni prevăzute de 
Legea nr.656/2002, pentru preve-
nirea și sancţionarea spălării banilor, 
precum și pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire și combatere a 
finanţării actelor de terorism, repu-
blicată. 11. Nu a desfășurat activi-
tăţi de poliţie politică, așa cum este 
aceasta definită prin lege, sens în 
care candidatul va depune o decla-
raţie notarială; Candidaţii interesaţi 
să  participe la concurs, vor trebui să 
depună: Dosarul de participare 
trebuie să conţină obligatoriu: 1. 
Scrisoare de intenţie întocmită în 
baza Scrisorii de asteptări publicată 
pe site-ul UAT Orașul Săliște- http://
saliste-sibiu.ro/administratie/societa-
ti-subordonate/sc-eco-marginime-sa. 
2. Curriculum Vitae. 3. Copie după 
actul de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, 
potrivit legii. 4. Copii după docu-
mentele care atestă educaţia și 
pregătirea profesională (diplomă de 
licenţă, studii aprofundate, master, 
alte cursuri de specializare/ perfecţi-
onare în domeniul tehnic și manage-

ment). 5. Cazier judiciar sau o 
declaraţie pe proprie răspundere 
prin care candidatul va confirma că 
nu a suferit o condamnare pentru o 
infracţiune legată de conduita 
profesională. 6. Adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare și capacitatea 
deplină de exerciţiu și aviz psiho-
logic pentru exercitarea unei funcţii 
de conducere; Adeverinţa trebuie să 
fie eliberată cu cel mult 2 luni ante-
rior depunerii candidaturii, de către 
medicul de familie al candidatului. 
7. Declaraţie notarială pe propria 
răspundere, dată în conformitate cu 
prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 
109/2011, privind guvernanta corpo-
rativă a întreprinderilor publice și 
ale art.326 din Codul Penal privind 
falsul în declaraţii. 8. Declaraţie pe 
proprie răspundere prin care candi-
datul va confirma ca nu se află în 
conflict de interese sau în stare de 
incompatibilitate potrivit Legii 
nr.161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice și în mediul de 
afaceri, prevnirea și sancţionarea 
corupţiei ori ca nu a suferit o 
condamnare pentru o infracţiune 
legată de conduită profesională. 9. 
Proiectul unui plan de management. 
Copiile actelor din dosarul de parti-
cipare se prezintă însoţite de docu-
mentele originale, care se certifică 
pentru conformitate, sau în copii 
legalizate. Persoanale interesate sunt 
rugate să acceseze site-ul societăţii la 
http://ecomarginime.ro. Dosarele de 
participare se vor depune la sediul 
S.C. ECO MARGINIME S.A. în 
termenul specificat, în plic închis și 
sigilat, care va avea menţionat: 
"Candidatura pentru funcţia de 
Director General al S.C. ECO 
MARGINIME S.A." numele și 
prenumele candidatului, telefon. 
Acestea se vor depune în limba 
română (se pot depune și în orice 
limbă europeană, referinţa pentru 
interpretarea conţinutului fiind 
exemplarul în limba română). 
Candidaţii vor primi un număr de 
înregistrare și data depunerii candi-
daturii. Dosarele depuse după acest 
termen nu se vor lua în considerare. 
După expirarea termenului de 
depunere, plicurile sigilate, cuprin-
zând dosarele candidaţilor, vor fi 
desigilate și analizate. Rezultatul 
selecţiei dosarelor se va publica în 
termen de maxim 2 zile lucrătoare 
de la data limită de depunere a aces-
tora, pe site-ul societăţii: http://
ecomarginime.ro/. Candidaţii care, 
conform prevederilor legale, au fost 
declaraţi admiși după etapa I 
-evaluarea/ selecţia dosarelor, vor fi 
prezenti la data stabilită în 
prezentul, pentru interviu. Consiliul 
de Administraţie- prin votul său- va 
numi persoana aleasă în funcţia de 
conducere executivă a societăţii, și 
va încheia contractul de mandat pe 
o perioadă de 4 ani cu Directorul 
General.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roșiorii de 
Vede, str.Carpaţi, nr.33, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante,  conform HG 
286/2011, de: -asistent medical PL, 2 
posturi, din care: 1 post sala de 
nașteri, 1 post cabinet RMFB; -asis-
tent medical principal PL, CPU: 1 
post; -asistent medical PL balneofizi-
oterapie -masaj -laborator RMFB: 2 
posturi; -asistent medical PL debu-
tant balneofizioterapie -masaj -labo-
rator RMFB: 2 posturi; -asistent 
medical generalist PL debutant 
birou informatică și statistică: 1 
post; -referent I A: 1 post; -econo-
mist I A: 1 post; -casier: 1 post; 
-magaziner: 1 post; -autopsier: 1 

post; -zugrav -muncitor I: 1 post; 
-fochist -muncitor I: 1 post; -electri-
cian -muncitor I:  2 posturi. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25.10.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
25.10.2016, ora 14.00; -Proba prac-
tică în data de 25.10.2016, ora 15.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru postul 
de asistent medical PL: sala de 
nașteri, cabinet RMFB: -Diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare, conform HG 
797/1997; -6 luni vechime în specia-
litate. Pentru postul de asistent 
medical principal PL, CPU: 1 post: 
-Diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare, 
conform HG 797/1997; -Adeverinţă 
de grad principal; -5 ani vechime în 
specialitate. Pentru postul de asis-
tent medical PL balneofizioterapie 
-masaj, laborator RMFB: -Diplomă 
de școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare, conform 
HG 797/1997; -6 luni vechime în 
specialitate. Pentru postul de asis-
tent medical PL debutant balneofizi-
oterapie -masaj, laborator RMFB: 
-Diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare, 
conform HG 797/1997; -Fără 
vechime. Pentru postul de asistent 
medical generalist PL debutant, 
birou informatică și statistică: 
-Diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare, 
conform HG 797/1997; -Fără 
vechime. Pentru postul de referent I 
A: -studii diplomă de absolvire a 
învăţământului postliceal de specia-
litate sau diplomă de bacalaureat; -6 
ani și 6 luni vechime în specialitate. 
Pentru postul de economist I A: 
-Diplomă de licenţă în specialitate; 
-6 ani și 6 luni vechime în speciali-
tate. Pentru postul de casier: 
-Diplomă de bacalaureat sau 
diplomă de absolvire a școlii gene-
rale; -6 luni vechime în activitate. 
Pentru postul de magaziner: 
-Diplomă de bacalaureat sau 
diplomă de absolvire a școlii gene-
rale; -6 luni vechime în activitate. 
Pentru postul de autopsier: -școală 
generală; -6 luni vechime în sectorul 
sanitar, la prosectură. Pentru postul 
de zugrav, muncitor I: -Categoria de 
calificare 5 sau 6; -9 ani vechime în 
meserie. Pentru postul de fochist, 
muncitor I: -Categoria de calificare 
5 sau 6; -9 ani vechime în meserie. 
Pentru postul de electrician, 
muncitor I: -Categoria de calificare 
5 sau 6; -9 ani vechime în meserie. 
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 Spitalului 
Municipal „Caritas” Roșiorii de 
Vede. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Municipal „Caritas”, 
persoană de contact: Marcu Elisa-
beta, telefon: 0247.406.689.

l Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa Târgoviște, str. Al. I. 
Cuza, nr. 15 anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea a trei 
posturi contractuale vacante  pe 
perioadă nedeterminată, astfel: 1. 
Expert pian, grad profesional II - 1 
post, nivel de execuţie, în cadrul 
Compartimentului Școala Populară 
de Arte „Octav Enigărescu”; 2. 
Expert canto classic, grad profesi-
onal II - 1 post, nivel de execuţie, în 
cadrul Compartimentului Școala 
Populară de Arte „Octav Enigă-
rescu”; 3. Artist instrumentist /
instrumentist - ţambal, grad/treaptă 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația 
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rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile pe care le 
doresc, ofertanții vor trebui să depună până în ziua de 
17.10.2016, ora 12.00, un plic sigilat, cu mențiunea: documente 
de participare la licitația din data respectivă, aferentă debitorului 
respectiv, care să conțină: cererea de participare, oferta de preț, 
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de 
pornire a licitației) în contul RO17TREZ0465067XXX013347 des-
chis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, 
precum și celelalte documente specificate la art. 250, alin. (7) din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Sarcinile care 
grevează bunurile sunt: Ipotecă Banca Transilvania. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Împotriva prezentului înscris, cei 
interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comu-nicare, în temeiul 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Relații suplimentare se pot afla de la AJFP Argeș, Pitești, Bd. 
Republicii, nr. 118, 0248.211.511, int. 3341.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare 
Executare Silită - Persoane Fizice. Nr. dosar executare: 
1770201035048/2010; Emis în: 30.09.2016; Afișat în: 
03.10.2016. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 1 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, facem cunoscut că 
în data de 19.10.2016, ora 11.00, în AJFP Argeș, Pitești, Bd. 
Republicii, nr. 118 se vor vinde, prin licitație publică cu strigare, 
active aparținând debitorului: Dragomir Florin Ionuț din Pitești, 
după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren 
intravilan în suprafață de 3731 mp situat în comuna Bascov, str. 
Strejeret, nr. 38, 66 315 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% 
din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 
licitație. Pentru bunurile pe care le doresc, ofertanții vor trebui să 
depună până în ziua de 18.102016, ora 12.00, un plic sigilat, cu 
mențiunea: documente de participare la licitația din data 
respectivă, aferentă debitorului respectiv, care să conțină: 
cererea de participare, oferta de preț, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, 
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 250, alin. (7) din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală. Sarcinile care grevează 
bunurile sunt: Ipotecă pentru Gheorghe Marius Antonio. Îi invităm 
pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Împotriva prezentului înscris, cei 
interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare, în temeiul  
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fis-  
cală. Relații suplimentare se pot afla de la sediul AJFP Argeș, 
0248.211.511, int. 3341.
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profesională debutant, III, II, I – 1 
post, nivel de execuţie în cadrul 
Secţiunii Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţionale - 
Compartiment Orchestra Populară 
„Chindia”; Condiţii generale: 
potrivit prevederilor art. 3 din Regu-
lamentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzator funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice pentru posturile vacante: 1. 
Expert pian: Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă în 
domeniul muzical; Modul peda-
gogic; Vechime în domeniu -  minim 
2 ani. 2. Expert canto clasic: Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă în domeniul muzical; 
Modul pedagogic; Vechime în 
domeniu -  minim 2 ani. 3. Artist 
instrumentist/instrumentist - 
ţambal: Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă/ studii 
medii, în domeniul muzical; Să 
stăpânească cu precizie instru-
mentul muzical.  Vechime în 
domeniu  - nu este necesară. 
Concursurile se vor desfăşura 
conform calendarului următor: 
Perioada depunerii dosarelor de 
înscriere: 4 – 18 octombrie 2016, 
între orele 8:00 - 16:00. Datele 
concursurilor: Selecţia dosarelor: 19 
– 20 octombrie 2016, pentru toate 
posturile scoase la concurs.  Proba 
scrisă: 25 octombrie 2016, ora 10:00, 
pentru posturile de experţi. Proba 
practică: 25 octombrie 2016, ora 
10:00, pentru postul de artist instru-
mentist /instrumentist - ţambal. 
Interviul: data şi ora vor fi comuni-
cate ulterior. Locul desfăşurării 
concursului: Centrul Judeţean de 
Cultură Dâmboviţa, Târgovişte, str. 
Al. I Cuza, nr. 15, judeţ Dâmboviţa. 
Informaţii suplimentare: Secretari-
atul Centrului Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa, telefon 0245 613112.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
director executiv al Direcției Gene-
rale de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Suceava. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici, în 
data de 4 noiembrie 2016, ora 10.00 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul 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. ondiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.736.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
director -Direcţia Resurse Umane şi 
Management Operaţional din 
cadrul Gărzii Naţionale de Mediu- 
Comisariatul General. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici, în 
data de 04 noiembrie 2016, 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 Funcţio-
narilor 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 concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere vacante de şef 
serviciu -Serviciu Administrare 
Buget şi Serviciul Agenția Locală 
Reşița din cadrul Agenției Județene 
pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Caraş-Severin. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici în data de 03 
noiembrie 2016, ora 10.00 - proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul 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 Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante  de 
secretar al comunei Hăşmaş, judeţul 
Arad.  Concursul se desfăşoară la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici, în data de 08 noiem-
brie 2016, 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 obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
143 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată şi  completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante  de  
secretar al comunei Zădăreni, 
judeţul Arad.  Concursul se desfă-
şoară la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 08 
noiembrie 2016, ora 10.00 - proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Moni-
torul 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 Naţio-

nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante  de 
secretar al comunei Socodor, judeţul 
Arad. Concursul se desfăşoară la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici, în data de 08 noiem-
brie 2016, 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 obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
143 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată şi  completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante  de 
secretar al comunei Hălmagiu, 
judeţul Arad. Concursul se desfă-
şoară la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 08 
noiembrie 2016, ora 10.00 - proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Moni-
torul 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. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante  de 
secretar al comunei Grăniceri, 
judeţul Arad. Concursul se desfă-
şoară la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 08 
noiembrie 2016, ora 10.00 - proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Moni-
torul 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 Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante  de 
secretar al comunei Iratosu, judeţul 
Arad. Concursul se desfăşoară la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici, în data de 08 noiem-
brie 2016, 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 obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
143 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată şi  completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Vând teren 50.000 mp, curţi-con-
strucţii, lângă fabrica Yldize ntegre, 
comuna Oarja, jud. Argeş, tel. 
0725222100.

CITAȚII  
l Se citeaza Untrece Catalin Radu 
si Berendea Simona, parati in proces  
cu Petre Georgeta si Lucian, la 
Judecatoria Buzau, in data de 
24.11.2016, orele 9.00, in proces 
avand ca obiect rezolutiune contract 
intretinere.

l Pocotila Alexandru Ion cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Slobozia, str. Mihai Eminescu, nr. 20, 
sc. A, ap. 5, jud. Ialomita, este citat 
pe data de 18.10.2016 la Judecatoria 
Slobozia in dos. nr. 3396/312/2014 in 
calitate de parat.

l Spînu Daniela (având CNP 
2620119221155, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în mun. Iaşi, Bd.
Chimiei, nr.39, bl.F32, sc.A, ap.1, 
parter, jud.Iaşi) este chemată la 
Judecătoria Iaşi, în data de 20 
octombrie 2016, ora 8.30, sala 4, 
complet C15 – în calitate de pârâtă, 
în proces cu Spînu Maria – în cali-
tate de reclamantă în dosarul nr. 
3961/245/2016) al Judecătoriei Iaşi, 
având ca obiect declararea judecăto-
rească a morții.

l Numita Efim Veronica, C.N.P. 
2851129360679, din comuna 
Carcaliu, județul Tulcea, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Torino, Via 
Gottardo, nr. 217, -Italia, este citată 
c a  p â r â t ă  î n  d o s a r u l  n r. 
1309/253/2015, al Judecătoriei 
Măcin, județul Tulcea, cu termen la 
data de 12 oct. 2016, având ca obiect 
divorț cu copii.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr.421/2002, 
citează public proprietarul/deţină-
torul vehiculului, aflat pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculele: Dacia break, 
culoare vişinie, aflat pe Bulevardul 
Dimitrie Cantemir nr.9, bl. 7; Opel, 
culoare gri, aflat pe Bulevardul 
Alexandru Obregia nr. 2 B, bl. 2 B, 
număr înmatriculare străin CA 

5228 HT. În caz contrar se va 
dispune inventarierea, expertizarea, 
ridicarea, transportarea şi depozi-
tarea într-un loc special amenajat, 
respectiv Şoseaua Berceni nr.38A, 
Sector 4, Bucureşti.

DIVERSE  
l Societate comercială vinde linie 
de îmbuteliere apă minerală. Detalii 
la telefon: 0722.524.051.

l Societatea Agrotrans Nuci S.R.L. 
titular al activității depozitare şi 
administrare la culturile agricole 
proprii a pesticidelor, la adresa sat 
Balta Neagră, Com. Nuci nr.1, 
județul Ilfov, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a autorizației de mediu 
pentru activitate. Informațiile 
privind potențialul impact asupra 
mediului al activității pot fi consul-
tate la sediul A.P.M. Ilfov str. Lacul 
Morii nr. 1, sector 6, Bucureşti, tel/ 
fax: 021/430.15.77, 430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440 în zilele de 
luni- joi, între orele 9-13, vineri 9-12. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul A.P.M. Ilfov.

l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Oraşul Boldeşti-Scăeni 
din Judeţul Prahova anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr. 1, începând cu  data de 
05.10.2016, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul UAT Boldeşti-Scăeni, 
Calea Unirii, nr. 67, judeţul Prahova, 
conform  art. 14 alin. (1) şi alin. (2) 
din Legea cadastrului şi publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Anunt  public privind decizia 
etapei de incadrare. S.C. New Recy-
cling S.R.L., titular al proiectului 
“Construire micro - statie mobila de 
sortare deseuri municipale (mena-
jere)” anunţă publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de inca-
drare: nu se supune evaluarii impac-
tului asupra mediului, de catre APM 
Valcea, in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediulu i ,  pentru  pro iec tu l 
“Construire micro - statie mobila de 
sortare deseuri municipale (mena-
jere)”, propus a fi realizat in Mun. 
Ramnicu Valcea, str. Constructorilor 
nr. 18, judetul Valcea. 1. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care 
o fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul APM Valcea din str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Valcea, în zilele de 
luni - vineri, între orele 9 – 14, 
precum si la urmatoarea adresa de 
e-mail: office@apmvl.anpm.ro. 2. 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 5 
zile de la data publicarii prezentului 
anunt.

SOMAȚII  
l Somaţie. Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi că reclamanţii 
Şerban Marian şi Şerban Valentina 
Mihaela, au solicitat Judecătoriei 
Braşov, să se constate că Statul 
Român a dobândit dreptul de 
proprietate asupra imobilului teren 
înscris în CF 103437 Braşov, sub nr. 
top 8360/1/3/3, situat în Braşov, str. 
Zizinului, nr. 102. Persoanele intere-
sate pot face opoziţie la Judecătoria 
Braşov, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă publicaţii, se 
va trece la judecarea cererii. 
Somaţia face parte integrantă din 
încheierea pronunţată la data de 
06.09.2016, în dosarul civil nr. 
4204/197/2015 al Judecătoriei 
Braşov, cu termen la data de 
15.11.2016, sala J2, C5, ora 13.00.

l Romania. Judecatoria Sannicolau 
Mare. Dosar nr. 251/295/2016. 
Somatie emisa de Judecatoria 
Sannicolau Mare in dosarul nr. 
251/295/2016. Prin care se aduce la 
cunostinta tuturor celor interesati ca 
petentii Vincu Mitru si Vincu Doina, 
ambii cu domiciliul in comuna 
Periam, Str. Visinului nr. 28 9nr. 
vechi 505), jud. Timis, au formulat 
actiune civila necontencioasa – 
uzucapiune, prin care au solicitat 
instantei sa constate ca au dobandit 
dreptul de proprietate asupra imobi-
lului reprezentand casa situat in 
Periam, Str. Visinului nr. 28, jud. 
Timis si teren intravilan in supra-
fata de 748 mp, inscris in CF nr. 
402042 Periam (CF vechi nr. 230) nr 
cad 369-370/c, prin uzucapiune. In 
baza articolului 1051 N.C.P.C toti 
cei interesati sunt invitati sa faca 
opozitie, cu precizarea ca, in caz 
contrat, in termen de 30 zile de la 
emiterea celei din urma publicatii, se 
va trece la judecarea cererii. 
Pronuntata in sedinta publica din 
data de 27.09.2016. Presedinte 
Mihaela Lazau. Grefier Elisebeta 
Liga.

l Art. 130 din decretul lege nr. 
115/1938. Somaţie – uzucapiune. 
România. Judecătoria Întorsura 
Buzăului, judeţul Covasna. Dosar 
nr. 402/248/2016. Somaţie emisă în 
temeiul încheierii de şedinţa din 
data de 29 septembrie 2016. Prin 
cererea înregistrată pe rolul Judecă-
toriei Întorsura Buzăului sub dosar 
nr. 402/248/2016, Reclamanţii Hosu 
Ioan şi Hosu Marcela, ambii cu 
domiciliul în Intosura Buzăului, Str. 
Pârâului nr. 14, judeţul Covasna, au 
invocate dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, 
asupra: - imobilul situate în intravi-
lanul/extravilanul oraşului Întorsura 
Buzăului, Str. Pârâului nr. 14, 
judeţul Covasna în suprafaţa de 
3169 mp, înscris în CF nr. 24686 
Întorsura Buzăului, de la A+1, nr 
top. 3296/4 – fâneaţa, cu suprafaţa 
de 25.900 mp. Imobilul situat în 
intravilanul/extravilanul oraşului 
Întorsura Buzăului, Str. Pârâului nr. 
14, judeţul Covasna, au ca vecină-
tăţi: la nord – Bularca Mircea, la est 

ANUNȚURI
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– Popica Ioan, Neagu Gheorghe, la 
sub – strada Pârâului şi la vest – 
Popica Garofina. Toţi cei interesaţi 
sunt somatic să formulize opoziţie, 
cu precizarea că, în caz contrar, se 
va trece la judecarea cererii de la 
data emiterii somaţiei şi publicarea 
ei în condiţiile legii. Prezenţa 
somaţie: - se afişează la sediul Jude-
catoriei Întorsura Buzăului, la sediul 
Primăriei oraşului Întorsura Buză-
ului; - se publică într-un ziar de 
largă răspândire, prin grija recla-
mantului. Preşedinte, Mariana 
Lizabela Crăciun. Grefier, Nicoleta 
Corina Morariu. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Având în vedere prevederile 
art.12, pct.12.3 literele „e”, art.13, 
pct.13.1 din Actul Constitutiv al 
Compania de Apa Oltenia S.A., 
dispoziţiilor art.113, lit „d” şi 
art.117, alin.1 din Legea 31/1990 
privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, Consiliul de Administraţie al 
S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. 
CONVOACĂ Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
Companiei de Apa Oltenia S.A. 
pentru data de 31.10.2016, orele 
1400, la sediul societaţii din str.
Brestei, nr.133, jud.Dolj, Sala de 
Consiliu, cu urmatoarea ordine de 
zi: -Infiinţarea de puncte de lucru 
ale Companiei de Apa Oltenia SA în 
urmatoarele localitati: 1.Localitatea 
Goicea, Scoala Goicea Mica, Dolj; 
2.Localitatea Birca, str.Mihai 
Viteazu, nr.257 (sediu Primaria 
Birca), Dolj; 3.Localitatea Carpen, 
str.Tarnavei, nr.3, birou nr.3 (sediul 
fostei Primarii), Dolj; 4.Localitatea 
Bistreţ, Caminul Cultural Bistreţ, 
“Sala activităţi”, Dolj; 5.Localitatea 
Telesti, nr.47 (sediul Primariei 
comunei Telesti), etaj 2, camera 11, 
Gorj. Vă solicităm să mandataţi prin 
hotarare a consiliului local persoana 
desemnată să voteze în AGA apro-
barea materialelor aflate pe ordinea 
de zi menţionată mai sus.

l Convocare: I. DS INSOLV 
S.P.R.L, cu sediul în Bucureşti, 
sector 3, str. Turturelelor, nr.11A, 
corp C, Modul 18, etaj 4, în calitate 
de Administrator Judiciar provi-
zoriu al ECO-ROM AMBALAJE 
S.A., persoană juridică cu sediul în 
Bucureşti, Bd. 1 Mai nr.53, Pavilion 
Administrativ, etaj 7, sector 6, înma-
triculată la O.R.C-TB cu nr. 
J40/16060/2003, Cod Unic de Înre-
gistrare RO 15944252,  în temeiul 
art. 53 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insol-
venţei şi de insolvenţă, convoacă  
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor societăţii ECO-ROM 
AMBALAJE S.A., la sediul Socie-
tăţii– Sala Ad Lansing, etaj 6, B-dul 
1 Mai, nr.53, sector 6, Bucureşti, 
pentru data de 07.11.2016, la ora 
10:00. În cazul în care la data menţi-
onată în acest paragraf nu se întru-
neşte cvorumul de prezenţă 
prevăzut de Actul Constitutiv al 
Societăţii, se convoacă şi se fixează, 
în temeiul art. 118 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comer-
ciale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, cea de a 
doua adunare generală extraordi-
nară a acţionarilor la aceeaşi adresă, 
pentru data de 10.11.2016, la aceeaşi 
oră şi cu aceeaşi ordine de zi. II. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare este următoarea: 1. 
Desemnarea Administratorului 
Special şi stabilirea remuneraţiei 
acestuia, în conformitate cu dipozi-
ţiile art.52 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 2. Împu-
ternicirea unei/ unor persoane în 

vederea îndeplinirii formalităţilor 
cerute de legislaţia română pentru 
publicarea şi înregistrarea hotărâ-
rilor adoptate de către Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor. Bucureşti, 30 septembrie 2016, 
DS INSOLV S.P.R.L –Adminis-
trator Judiciar, Prin Reprezentant 
Stoica Daniela Elena.

LICITAȚII  
l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în dosarul 
nr. 7819/111/2009 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debi-
toarea S.C.  Andrex S.R.L. , 
J05/2106/1993, CUI: RO4453985 
scoate la vânzare prin licitație 
publică: teren cu casă unifamilială 
situată în municipiul Oradea str. 
Ciheiului nr. 138B judeţul Bihor - 
preț de pornire 40.250,00 EURO. 
Licitația va avea loc în data de 
07.10.2016, ora 10:00 la sediul lichi-
datorului din Oradea str. Avram 
Iancu nr.2 ap.11, care se va relua în 
cazul nevalorificării bunurilor în 
data de 14.10.2016, 21.10.2016 şi 
28.10.2016 în acelaşi loc şi aceeaşi 
oră. Participanții vor depune 10% 
garanţie din valoarea bunurilor lici-
tate. Caietul de sarcini (cost 500 
RON) precum şi informații supli-
mentare se pot obține la: Tel: 
0359/463661 Fax:0359/463662 
Email: office@plginsolv.ro.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
mijloace de trasport pornind de la 
valoarea de evaluare redusa cu 50%: 
: Volkswagen Jetta an 2007 (13.000 
lei), Volkswagen Polo an 2008 
(8.423,5 lei), Volkswagen Polo an 
2007 (9.359,5 lei), autoutilitara 
Peugeot Expert an 2008 (15.913,5 
lei), Subaru Forester an 2008 
(25.482,5 lei), Peugeot 206 an 2005 
(4.988,0 lei), Dacia Logan an 2007 
(4.665 lei), Peugeot 407 (17.316,50 
lei), autobuz Volvo an 2009 (206.898 
lei), Peugeot 308 an 2011 (13.310,5 
lei), Volkswagen Passat an 2011 
(25.228,5 lei), Peugeot 207 an 2007 
(4.919,5 lei), Volkswagen Polo an 
2008 (10.299 lei), Toyota Yaris an 
2006 (7.849 lei), Opel Astra an 2007 
(11.205 lei). Valorile de evaluare nu 
contin TVA. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
06.10.2016, ora 15/00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
11.10.2016 si 17.10.2016 aceeaşi oră, 
în acelaşi loc.

l SC Altenergy Solutions SRL, 
societate aflata in faliment, prin 
lichidator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie a urmatoarelor bunuri 
mobile aflate in patrimoniul debi-
toarei si anume: autoutilitara N1 
Dacia Logan PH-12-MUW – 
vechime 7 ani, la pretul de 5.135 lei 
(fara TVA), autoutilitara Peugeout 
PH-13-WNE- vechime 7 ani, la 
pretul de 4.615 lei (fara TVA),  piese 
de schimb: accenditoare, adaptor, 
aerisitor automat soalare, agent 
frigorific, air pressure switch, anod 
magneziu, ans ghidaj tije, ansamblu 
ghidaj tije WB, antigel superconcen-
trat termo protect 20Kg, clema 
fixare tub PPR20, colier metal S+D 
½, etc., obiecte de inventar: birou, 
scaun mobil, dulap mare acte, 
aparat de sudura, set chei combi-
nate, etc. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 35% fata de cel 
stabilit in rapoartele de evaluare 

aprobate de Adunarea Creditorilor 
in 29.10.2015. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 06.10.2016, 
11.10.2016, 13.10.2016, 18.10.2016, 
19.10.2016, 20.10.2016, 25.10.2016, 
26.10.2016, 27.10.2016, 31.10.2016, 
01.11.2016, 03.11.2016, 08.11.2016, 
10.11.2016, 15.11.2016, 17.11.2016, 
22.11.2016, 24.11.2016, 28.11.2016 si 
29.11.2016 orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la 
telefon 0744370236 si 0344104525.

l SC Cai Be Dang SRL, prin lichi-
dator, anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a bunurilor mobile aflate in 
patrimonul societatii debitoare, 
respectiv masini de cusut si 
confectii. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 50% din pretul 
mentionat in raportul de evaluare. 
Licitaţiile vor avea loc pe data de: 
06.10.2016, 11.10.2016, 13.10.2016, 
17.10.2016, 18.10.2016, 20.10.2016, 
25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016 si 
31.10.2016 orele 12.00, la sediul 
lichidatorului judiciar, din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relatii la 
telefon 0344104525.

l SC Rovit SA,  societate aflata in 
reorganizare judiciara, prin admi-
nistrator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie  a unor bunuri aflate in 
patrimoniul debitoarei, in sensul ca 
urmatoarele bunuri, respectiv 
Ferma 1 – compusa din: construcţii, 
depozit, casa de locuit, depozit, 
sopron tractoare, casa de locuit, 
baraca metalica, rampa spalat 
masini, fosa septica, put şi teren 
aferent  situata in Boldesti-Scaieni, 
str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova, la 
pretul de 276.450 lei; Ferma 1 – C7 ( 
demisol)  compusa din: construcţie 
cantina - demisol şi teren aferent, 
situata in Boldesti-Scaieni, str. Viilor, 
nr. 44, jud. Prahova, la pretul de 
36.200 lei; Ferma 8 – compusa din: 
constructii  dormitor,  atelier 
mecanic, remiza,  2 magazii şi teren 
aferent lot 1 – 5.599 mp, teren 
aferent lot 1 – 341 mp, situata in loc. 
Valea Calugaresca, sat Valea Larga, 
jud. Prahova, la pretul de 101.600 
lei; Clădire baracă C1 (Hagi Anton) 
şi teren aferent in suprafata 1590 
mp situata in Boldesti-Scaieni, jud. 
Prahova la pretul de 50.800 lei; 
Ferma 5 – compusa din: constructii 
cantina, sopron, depozit, anexa 
atelier mecanic, bloc locuinte, 
rezervor poliester, 30 t,  şi teren 
aferent 3295 mp, situata in Bucov, 
sat Chitorani, zona Valea Orlei, jud. 
Prahova 428.550 lei; Teren intra-
vilan in suprafata de 483 mp situat 
in com. Bucov, sat Valea Orlei,  jud. 
Prahova, la pretul de 15.450 lei si o 
serie de bunuri mobile, respectiv: 
subsolier 2 buc. la pretul de 105 lei/
buc (fara TVA), remorca cisterna, 
3,6 to, la pretul de 1050 lei (fara 
TVA), remorca cisterna, 3,6 to 855 
lei (fara TVA), remorca auto, la 
pretul 1515 lei (fara TVA), remorca 
RBA 5, la pretul de 1515 lei (fara 
TVA), bena remorca, 4 buc la pretul 
de 985 lei/ buc (fara TVA). Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor 
A d u n a r i i  C r e d i t o r i l o r  d i n 
09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2013 
12.08.2013, 29.07.2014, 29.07.2014, 
22.01.2015 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
50% din pretul stabilit in raportul de 
evaluare. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 06.10.2016, 
11.10.2016, 13.10.2016, 15.10.2016, 
20.10.2016, 08.11.2016, 10.11.2016, 
15.11.2016, 17.11.2016 si 25.11.2016 
orele 12.00, la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab 

7B. Detalii in caietul de sarcini si la 
telefon 0344104525.

l SC Costrade Impex SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, respectiv: terenuri intravilane 
situate in com. Paulesti, sat Coco-
sesti, in suprafata de 2095 mp, 2558 
mp, 1240 mp, 3773 mp, 2122 mp, 
880 mp, 1270 mp, 320 mp, 742 mp, 
1320 mp, 2871 mp, 730 mp, 1460 
mp, 2500 mp, 3283 mp, 696 mp, 320 
mp, 1272 mp, terenuri intravilane 
situate in com. Paulesti, in suprafata 
de 47 mp – drum de acces 4DR, in 
suprafata de 9431 mp si in supra-
fata de 1.698mp impreuna cu 
constructia de pe acesta, terenuri 
extravilane situate in com. Paulesti 
in suprafata de 6906 mp, 9996 mp si 
3662 mp, terenuri extravilane 
situate in com. Paulesti, sat Coco-
sesti, in suprafata de 2124 mp, 2233 
mp, 3427 mp, 2038 mp, apartament 
situat in Ploiesti, str. Gageni, nr. 
105A, bl. 105A, et. 1, ap. 5, jud. 
Prahova. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 
04.08.2015 si in conformitate cu 
caietul de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Licitaţia va avea loc 
pe data de 12.10.2016 si 26.10.2016, 
orele 12.30 în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
0344104525.

l SC Costrade Impex SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul socie-
tătii. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 
04.08.2015, pretul de pornire al lici-
tatiei fiind cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitaţia va avea loc pe 
data de 12.10.2016 si 26.10.2016 
orele 12.30 în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et.7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
0344104525.

l SC Mymob Myjob SRL prin lichi-
dator, anunta vanzarea la licitatie 
publica bunului imobil aflat in patri-
moniul societatii si anume: terenul 
intravilan in suprafata de 4.632 mp, 
situat in com. Topalu, str. Soarelui, 
nr. 710, jud. Constanta,  pretul de 
pornire al licitatiei este  in cuantum 
de 32.425 lei. Pretul este redus cu 
50% din pretul stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 06.10.2016, 07.10.2016, 
11.10.2016, 13.10.2016, 18.10.2016, 
20.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 
27.10.2016, 31.10.2016, 08.11.2016, 
10.11.2016, 15.11.2016, 17.11.2016, 
22.11.2016, 23.11.2016, 24.11.2016, 
28.11.2016, 28.11.2016 si 29.11.2016 
orele 13.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova. 
Detalii in caietul de sarcini si la 
telefon 0344104525.

l SC International Alpha Trans 
SRL prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie publica a bunu-
rilor aflate in patrimoniul societatii 
debitoare conform rapoartelor de 
evaluare, a regulamentului de 
vanzare  a bunurilor ce au fost incu-
viintate de Adunarea Creditorilor 
din 06.11.2014 si anume: terenul in 
suprafata de 2.279 mp, situat com. 
Paulesti, sat Gageni, jud. Prahova 
compus din: terenul  in suprafata de 
2.000 mp, tarla 1, parcela L 64/14, 
nr. cad. 10702 si teren intravilan 
(drum) in suprafata de 279 mp, 
Tarla 1, parcela L46/14, nr. Cad. 
10701, la pretul de 85.450 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al licitatiilor 
este redus cu 50% din pretul stabilit 
in rapoartele de evaluare. Sedintele 

de licitatii vor avea loc pe data de 
06.10.2016, 11.10.2016, 13.10.2016, 
18.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016, 
25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 
31.10.2016, 01.11.2016, 03.11.2016, 
08.11.2016, 10.11.2016, 15.11.2016, 
17.11.2016, 22.11.2016, 24.11.2016, 
28.11.2016 si 29.11.2016 orele 12.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii supli-
mentare la sediul lichidatorului 
judiciar cat si la telefon 0344104525.

l Debitorul SC De Fringhii 
Construcţii Transporturi Daniel 
SRL societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar DINU, URSE ŞI 
ASOCIAŢII SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Proprietate imobiliară 
cota parte de 50% din imobil consti-
tuit din teren în suprafaţă de 190mp 
şi construcţie edificată pe acesta (P 
+M) cu suprafaţă construită de 1/2 
din 82,7mp. situată în Comuna 
Măneciu, Sat Măneciu Ungureni 
(Valea Popii), Tarlaua 65, parcela F 
1125, Judeţ Prahova. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 6.000 
Euro exclusiv TVA. 2.Teren extra-
vilan în suprafaţă de 49.900mp 
situat în Com. Plopu, Tarlaua 45, 
Parcela 2252, Judeţ Prahova. Preţul 
de pornire al licitaţiei este de 44.900 
Euro exclusiv TVA.  3.Teren extra-
vilan în suprafaţă de 51.507mp 
situat în Com. Plopu, Tarlaua 47, 
Parcela 2355 şi Ptf 2354/1, Judeţ 
Prahova. Preţul de pornire al licita-
ţiei este de 36.000 Euro exclusiv 
TVA. 4. Stoc de marfă af lat în 
proprietatea societăţii debitoare, în 
valoarea de 160.088,72 Lei exclusiv 
TVA. Preţul caietului de sarcini 
pentru imobilele aflate în proprie-
tatea SC De Fringhii Constructii 
Transporturi Daniel SRL este de 
1000 lei exclusiv TVA. Preţul de 
pornire al licitaţilor  reprezintă 50% 
din valoarea de piaţă exclusiv TVA 
arătat în Raportul de evaluare. 
Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de: -consemnarea în contul nr. 
RO76UGBI0000802003293RON 
deschis la GARANTI BANK SA 
-Ag. Ploieşti Mihai Viteazul până la 
orele 14.00 am din preziua  stabilită 
licitaţiei, a garanţiei de 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei; -achizi-
ţionarea până la aceeaşi dată a 
Caietelor de sarcini şi a Regulamen-
telor de licitaţie pentru proprietăţile 
imobiliare şi stocul de marfă, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietăţile imobiliare şi stocul de 
marfă prima şedinţă de licitaţie a 
fost fixată în data de 14.10.2016, ora 
15.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedinţe de licitaţii vor fi în data de 
21.10.2016, 28.10.2016, 04.11.2016, 
11.11.2016, ora 15.00. Toate şedin-
ţele de licitaţii se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 
44A, Jud. Prahova. Pentru relaţii 
suplimentare sunaţi la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relaţii suplimen-
tare şi vizionare apelaţi tel: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunţul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Anunţ de participare. Centrul 
Cultural Judeţean Arad lansează 
invitaţia de participare la Sesiunea a 
II-a 2016 - licitaţia publică de 
proiecte în conformitate cu următoa-
rele prevederi legale: Legea nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, O.G. nr. 51/1998 
actualizată privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a progra-
melor, proiectelor şi acţiunilor cultu-
rale, Ordinul nr. 130/2006 privind 

finanţarea nerambursabilă din 
fonduri publice a proiectelor clubu-
rilor sportive de drept privat şi ale 
asociaţilor pe ramură de sport jude-
ţene, H.G nr. 1447/2007 privind 
aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă, Legea nr. 
350/2006 a tinerilor.  Propunerile de 
proiecte eligibile se vor înscrie în 
următoarea arie tematică (direcţie de 
finanţare): Activităţi sportive - 
Promovarea sportului de perfor-
manţă - fond de finanţare: 150.000 
lei. Pentru respectiva arie tematică 
(direcţie de finanţare) sunt stabilite 
criterii de evaluare şi condiţiile de 
acces la fondurile publice în vederea 
atribuirii contractelor de finanţare 
nerambursabilă, acestea fiind 
cuprinse în Documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea propunerii 
de proiect. Atribuirea contractelor de 
finanţare se va face în ordinea punc-
tajului total obţinut de către fiecare 
solicitant şi în limita bugetului alocat 
direcţiei de finanţare. Perioada depu-
nerii documentaţiilor: 05.10 - 
03.11.2016. Data limită de depunere 
a propunerilor de proiect: 03.11.2016 
- ora 16.00. Perioada de selecţie si 
evaluare propunerilor de proiect: 
04.11 - 10.11.2016. Comunicarea 
rezultatelor pe site-ul instituţiei: 
11.11.2016. Termen de depunere a 
contestaţiilor: 14.11 - 16.11.2016. 
Soluţionare contestaţii: în maximum 
5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contes-
taţiilor. Atribuirea contractelor de 
finanţare: după soluţionarea contes-
taţiilor. Adresa de depunere a docu-
mentaţiei: la sediul instituţiei –  
Centrul Cultural Judeţean Arad din 
municipiul Arad, str.G. Bariţiu, nr.16.  
Documentaţia se va depune în plic 
închis ce va avea menţionat denu-
mirea solicitantului şi aria tematică 
(direcţia de finanţare). În vederea 
obţinerii Metodologiei pentru atribu-
irea contractelor de finanţare neram-
bursabilă  (Documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea propunerii 
de proiect şi Formularul de finanţare) 
- specifică direcţiei de finanţare, 
precum şi pentru alte detalii supli-
mentare, puteţi consulta site-ul: www.
ccja.ro sau la telefon 0357 405 386.

PIERDERI  
l Pierdut carnet de student pe 
numele Ungureanu Alexandru 
Ionuţ, anul I, eliberat de Universi-
tatea Bucureşti, Facultatea de 
Drept. Se declară nul. 

l Pierdut Certificat de Membru 
Colegiul  Medici lor  Dentişt i 
România, serie: AHO, nr.36, pe 
numele Davidescu Irina Daniela. 
Declar actul nul.

l Pierdut Contract construire 
nr.1190/1970 si Proces-verbal preda-
re-primire din 06.01.1972, pe 
numele Ivanescu Nicolea si 
Eugenia. Le declar nule.

l Pierdut Atestat taxi seria CPTx 
nr. 098483 eliberat la data de 
26.01.2013 de A.R.R. Iaşi pe numele 
Lazăr Constantin- Bogdan. Se 
declară nul.

l Declar pierdut contract închiriere 
curte, eliberat de S.C. Orizont S.A., 
pentru Maria Maor (duplicat), nr. 
contract 519/26.10.2000. Se declară 
nul.

l Pierdut legitimație şi carnetul de 
student eliberate de U.M.F. Carol 
Davila pe numele Râpeanu Maria.

l Pierdut atestat taxi pe numele 
Leonte Ionuț Vlad, seria CPTX, 
nr.93356, valabil din 01.09.2012 
până la 31.08.2017. Îl declar nul. 

ANUNȚURI




