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OFERTE SERVICIU  

Firma distributie zona Metro 
Voluntari angajează şofer livrator 
cat.B perioadă nedetermintă. Se 
acordă maşină de serviciu, telefon. 
Program: luni-vineri, 08-17. CV pe 
mail: angajari@senic.ro.

l  Societatea RES Quality Food SRL 
cu sediul social in Floresti, str.Porii 
nr.5 ap.5,oras Cluj-Napoca, jud Cluj 
angajează cu sau fără experienţă 
operatoare call center (sunt necesare 
cunoştinţe de limba engleză şi rusă) şi 
ospatariţă.Tinere responsabile, cu un 
vocabular decent, dornice de implicare 
in dezvoltarea societăţii. Cerem şi 
oferim seriozitate maximă. Contact: 
0740079508.

l Anunţ de concurs: Primăria 
Comunei Oarja, judeţul Argeş, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, 
a funcţiilor publice de execuţie 
vacante,  după cum urmează: 
1) inspector, clasa I, grad profesional 
debutant,  în cadrul Compartimen-
tului Urbanism; 2)referent, clasa III, 
grad profesional principal, în cadrul 
Compartimentului Registru Agricol şi 
Agricultură. Candidaţii trebuie să 
ndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-

rilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare.Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării funcţiei 
pub l i ce  sunt :   Pentru  pos tu l 
de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Compartimentului 
Urbanism: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul ştiinţe juri-
dice sau administrative. Pentru postul 
de referent, clasa III, grad profesional 
principal, în cadrul Compartimentului 
Registru Agricol şi Agricultură: studii 
liceale, respectiv studii medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
vechime: 5 ani în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
Termenul limită pentru depunerea 
dosarelor: 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial; 
Data concursului:  7 august 2017, ora 
10.00 – proba scrisă; 9 august 2017, 
ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art. 49, alin.(1) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei 
Oarja, din comuna Oarja, str. Primă-
riei nr. 459, jud. Argeş, tel. 0248-
660341.

l Primăria comunei Prisăcani, 
judeţul Iaşi organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de Referent clasa III 
grad profesional debutant – Compar-
timent Buget, Finanțe, Impozite şi 
Taxe, din cadrul Aparatului de Speci-
alitate al Primarului comunei Prisă-
cani după cum urmează:Probele  
stabilite pentru concurs: selecția dosa-
relor, proba scrisă, interviul. A.Condi-
ţiile de desfăşurare a concursului: data 
până la care se pot depune dosarele de 
înscriere  : 26.07.2017, ora 1630 în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a (anunţul va fi 
publicat în data de 07.07.2017) ; data 
şi ora organizării probei scrise  : 

07.08.2017, ora 1000 ;locul organizării 
probei scrise - sediul Primăriei 
comunei Prisăcani, județul Iaşi. B.
Condiţii de participare la concur-
s:Condiţii generale: conform art. 54 
din Legea nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice:Studii medii absol-
v i t e  c u  d i p l o m ă  d e 
bacalaureat.C.Bibliografia de concurs 
- afişată pe site-ul şi la avizierul 
Primăriei comunei Prisăcani, județul 
Iaşi.Relații suplimentare se pot obține  
la sediul Primăriei Comunei Prisăcani 
sau la tel: 0232.295.858.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.33, 
judeţul Suceava, organizează în 
temeiul HG nr.286/2011, modificat şi 
completat de HG nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -Inginer de 
sistem, studii superioare, gr.IA -1 post; 
-Restaurator, studii superioare, gr.II -1 
post; -Conservator, studii superioare 
de scurtă durată, gr.I -1 post; -Supra-
veghetor muzeu -1 post. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă 
pentru toate posturile în data de 
31.07.2017, ora 10.00, iar proba prac-
tică pentru postul de restaurator în 
data de 31.07.2017, începând cu ora 
13.00; -proba interviu se susţine 
într-un termen de maxim 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii primei 
probe. Data, ora şi ziua interviului se 
vor afişa după proba scrisă/practică. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: -pentru 
postul de inginer de sistem, studii 
superioare, gradul IA -Departamentul 
Proiecte Finanțare Externă: -Studii de 
specialitate: studii superioare de speci-
alitate absolvite cu diplomă de licenţă 
în domeniul ingineriei informatice 
(Automatizări şi calculatoare, Ştiința 
sistemelor şi a calculatoarelor, Tehno-
logia informației); -Experiență de 
minim 7 ani în specialitatea studiilor; 
-pentru postul de restaurator, studii 
superioare, gradul II -Departamentul 
Restaurare: -Studii superioare tehnice, 
finalizate cu diplomă de licență; 
-Vechime în muncă: minim 6 luni în 
specialitate; -Cunoştințe medii a unei 
limbi străine de circulație, scris, vorbit, 
citit; -Abilități corespunzătoare pentru 
prelucrări mecanice şi manuale; -Stare 
de sănătate şi constituție corespunză-

toare activității specifice; -Răbdare şi 
capacitate de realizare a unor lucrări 
minuțioase; -Capacitate de concen-
trare; -Spirit critic în alegerea şi apli-
carea soluțiilor teoretice în practică; 
-Abilitate de lucru individual şi în 
echipă; -pentru postul de conservator, 
studii superioare de scurtă durată, 
gradul I -Serviciul Conservare: 1.
Studii superioare de scurtă durată 
absolvite cu diplomă de absolvire sau 
echivalentă în domeniul muzeologie/
istorie; 2.Vechime în domeniul activi-
tății muzeale de minim 15 de ani; 
3.Absolvent al programului de pregă-
tire organizat de Ministerul Culturii/
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, specializarea Conservator 
opere de artă şi monumente istorice 
(cu durata de 2 ani); 4.Experiență în 
activitățile care implică bunuri din 
patrimoniul cultural (manipulare, 
expunere etc.); 5.Cunoştinţe de 
operare pe calculator: medii (Word, 
Excel); 6.Limbi străine: nivel mediu la 
o limbă de circulaţie internaţională 
(engleză, franceză, germană) -citit, 
scris, vorbit; 7.Abilităţi, calităţi şi apti-
tudini necesare: aptitudini practice; 
-pentru postul de supraveghetor 
muzeu, studii medii -Serviciul Memo-
riale/Case Memoriale: -studii liceale; 
-cunoaşterea temeinică a limbii 
române, scris şi vorbit; -cunoaşterea 
unei limbi străine, nivel minim, consti-
tuie avantaj; -abilităţi de lucru cu 
publicul şi de comunicare; -capacitate 
deplină de muncă, cu o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru 
care candidează; -capacitate de 
muncă fizică şi cunoştinţe temeinice 
de grădinărit (săpat, plantat/curăţat /
arbori, arbuşti, îngrijire spaţii verzi); 
-capacitate de gestionare a valorilor şi 
bunurilor; -disponibilitate pentru 
lucru sâmbăta şi duminica, precum şi 
în sărbătorile legale, sau în program 
prelungit, în condiţiile legii; -nu se 
solicită vechime în muncă. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
instituției şi pe pagina de internet, 

respectiv până în data de 21.07.2017, 
ora 14.00. Dosarele se vor verifica de 
către comisia de concurs, iar rezulta-
tele selectării dosarelor se vor afişa la 
sediul instituției şi pe site-ul: www.
muzeulbucovinei.ro. Informaţii supli-
mentare şi bibliografia necesară se pot 
obţine de la sediul instituţiei, telefon: 
0230.216.439 şi pe site-ul: www.muze-
ulbucovinei.ro

l Muzeul Naţional Bran, judeţul 
Braşov, organizează concurs, în 
conformitate cu art.7, al.(4) aprobat 
de HG nr.286/2011, modificat şi 
completat de HG nr.1027/2014, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcţiei (contractuale) vacante: 
-supraveghetor muzeu. Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării funcţiei 
de supraveghetor sunt: -studii medii; 
-vechime 5 ani. Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: 
-31.07.2017, ora 11.00, proba scrisă; 
-data şi ora interviului vor fi comuni-
cate ulterior. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor: 21.07.2017. 
Locul de desfăşurare a concursului: 
Muzeul Naţional Bran, str.General 
Traian Moşoiu, nr.28. Persoană de 
contact: Mititean Nicoleta Liliana, 
tel.0745.126.153. 

l Primăria Comunei Zăvoi, judeţul 
Caraş-Severin, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contrac-
tual de execuţie, vacant, de muncitor 
calificat zidar-zugrav, în cadrul 
compartimentului Administrativ 
Gospodăresc, ce face parte din 
aparatul de specialitate al primarului 
comunei Zăvoi. Concursul va avea 
loc în data de: probele de concurs 
fiind: -Proba scrisă: 31.07.2017, ora 
10.00; -Proba de interviu se va susţine 
în data de 01.08.2017, la ora 10.00. 
Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului: -dosarele de înscriere se depun 
până la data de 21.07.2017, ora 16.00, 
la sediul Primăriei Comunei Zăvoi, 
judeţul Caraş-Severin. Condiţiile de 
participare sunt cele prevăzute de 
art.3 din HG nr.1027/2014. Condiţii 
specifice: -studii profesionale, liceale 
sau de absolvire a cursurilor de califi-
care în meseria de zidar; -nu sunt 
condiţii de vechime. Pers.contact: 
Macamete Dumitru, secretarul 

c o m u n e i ,  t e l . 0 2 5 5 . 5 3 4 . 8 2 2 , 
0722.425.269. 

Primăria Comunei Zăvoi, judeţul 
Caraş-Severin, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de referent 
asistent III -funcţie publică vacantă în 
cadrul Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor al 
Comunei Zăvoi la data de 08 august 
2017, ora 10.00- proba scrisă şi în data 
de 10 august 2017, ora 12.00 -proba 
interviu, la sediul instituţiei. Dosarele 
de înscriere se depun până la data de 
27.07.2017, ora 16.00, la sediul Primă-
riei Comunei Zăvoi. Condiţii de 
participare la concurs: a.Condiţii 
generale: candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată în anul 2007 cu modif.şi 
completările ulterioare. b.Condiţii 
specifice: -studii medii; -cunoştinţe 
operare pe calculator- nivel mediu; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare- 6 luni. Pers.contact: Maca-
mete Dumitru, secretarul comunei, 
0255.534.822, 0722.425.269.

l Complexul Muzeal Arad, cu sediul 
în localitatea Arad, Piața George 
Enescu, nr.1, județul Arad, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante de fotograf 
debutant, conform HG 286/2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Complexului Muzeal Arad (Piața 
George Enescu, nr.1), după cum 
urmează: -proba scrisă în data de 
31.07.2017, ora 10.00; -proba practică 
în data de 02.08.2017, ora 10.00; 
-interviul în data de 04.08.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii superi-
oare de specialitate în domeniul foto-
video; -postul nu necesită vechime în 
specialitatea studiilor absolvite; 
-condiții specifice: capacitatea de a 
realiza fotografii documentare şi filme 
pe suport video şi digital; capacitatea 
de a edita fotografii şi filme; disponibi-
litatea pentru muncă în teren şi 
program prelungit. Candidații vor 
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depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, până 
în data de 21 iulie 2017, la sediul 
Complexului Muzeal Arad. Relații 
suplimentare la sediul Complexului 
Muzeal Arad, Piața George Enescu, 
nr.1, Arad. Persoană de contact: refe-
rent  Flor ica  Bonta ,  te lefon: 
0257.281.847 (între orele 09.00-15.00). 

l Primăria Comunei Goieşti, judeţul 
Dolj, organizează la sediul din comuna 
Goieşti, str.Principală, nr.128, judeţul 
Dolj, concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
execuţie: 1.Consilier- clasa I, grad 
profesional principal- în cadrul 
Compartimentului Agricol şi Cadastru. 
Condiţii generale: candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute la 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cerinţe specifice: -Studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă, respectiv studii superioare de 
lungă durată -Agronomie; -Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 5 ani. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 8.08.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
10.08.2017, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, într-un coti-
dian de largă circulaţie şi la sediul 
Primăriei Comunei Goieşti până pe 
data de 27.07.2017, inclusiv. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei sau la 
te lefon:  0251.452.154 sau la 
tel.0728.279.880. 

l Primăria Comunei Goieşti, judeţul 
Dolj, organizează la sediul din 
comuna Goieşti, str.Principală, nr.128, 

judeţul Dolj, concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de execuţie: 1.Consilier- clasa 
I, grad profesional principal- în cadrul 
Stare civilă şi Resurse Umane. 
Condiţii generale: candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute 
la art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cerinţe speci-
fice: -Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă, respectiv studii 
superioare de lungă durată -Ştiinţe 
juridice sau Ştiinţe Administrative 
-Administraţie Publică; -Vechime în 
specialitatea studiilor- minim 5 ani. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 8.08.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
10.08.2017, ora 12.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, într-un coti-
dian de largă circulaţie şi la sediul 
Primăriei Comunei Goieşti până pe 
data de 27.07.2017, inclusiv. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei sau la 
te lefon:  0251.452.154 sau la 
tel.0728.279.880. 

l Primăria Oraşului Sinaia, cu sediul 
în localitatea Sinaia, Bd.Carol I, nr.47, 
județul Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante din cadrul Serviciului Public 
de Asistență Socială -Dep.Proiecte 
Comunitare, pentru următorul post: 
Inspector de specialitate, gr.IA, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 31.07.2017, 
ora 11.00; -Interviul în data de 
02.08.2017, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs/examen, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: l.Pentru funcția de inspector 
de specialitate, gradul IA: -studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul managementului, 
sociologie şi asistență socială ştiințele 
comunicării şi al relațiilor publice, 
ştiințelor sociale, politice şi umaniste, 
administrație publică locală; -vechime 
în muncă de minim 5 ani; -cunoştințe 

operare calculator -nivel mediu. 
Candidații 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 suplimen-
tare la sediul Primăriei Sinaia, 
persoană de contact: Olaru Isabela, 
telefon: 0244.311.788, interior: 132. 

l Municipiului Târnăveni, jud.Mureş, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea a două posturi 
contractuale temporar vacante de 
execuție: -Sector Sere Spații Verzi: -un 
post -muncitor calificat treapta II; 
-Serviciul Public de Asistenţă Medi-
cală Comunitară: -un post -asistent 
medical principal. Condiţii necesare 
ocupării posturilor vacante: Condiții 
generale: Poate ocupa un post vacant 
sau temporar vacant persoana care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
art.3 din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011. Condiţii specifice: -Sector 
Sere Spații Verzi: -muncitor calificat 
treapta II: -studii generale şi calificare 
în meseria de floricultor; -minimum 6 
ani vechime în meserie; -Serviciul 
Public de Asistenţă Medicală Comuni-
tară: -asistent medical principal: 
-studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -studii postliceale absol-
vite cu diplomă: şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă; -minimum 5 ani 
vechime ca asistent medical şi examen 
pentru obţinerea gradului principal. 
Pentru înscrierea la concurs candidaţii 
vor prezenta un dosar de concurs care 
va conţine documentele prevăzute la 
art.6 din HGR nr.286/2011. Concursul 
constă din 2 probe şi se va desfăşura 
conform calendarului: -termenul-li-
mită de depunere a dosarelor de 
înscriere este de 5 zile lucrătoare de la 
data afişării anunțului, ora 15.00, la 
sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr.7, 
Municipiul Târnăveni; -proba scrisă: 
în data de 24.07.2017, ora 10.00, la 

sediul instituţiei; -interviul: în data 
26.07.2017, ora 10.00, la sediul institu-
ţiei. Persoană de contact: D-na 
Salahub Cristina Ecaterina, consilier, 
telefon: 0265.443.400, int.39.

l Primăria Municipiului Târnăveni, 
jud.Mureş, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unor posturi 
contractuale vacante de execuție: 
-Sector Sere Spații Verzi: -un post 
-muncitor calificat treapta I; -Creşa: -1 
post -educator. Condiţii necesare 
ocupării posturilor vacante: Condiții 
generale: Poate ocupa un post vacant 
sau temporar vacant persoana care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
art.3 din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011. 
Condiţii specifice: -Sector Sere Spații 
Verzi: -muncitor calificat treapta I: 
-studii generale şi calificare în meseria 
de floricultor sau mecanic; -minimum 9 
ani vechime în meserie; -Creşa: 
-educator: -studii medii/superioare în 
domeniul pedagogic absolvite cu 
diplomă de bacalaureat/licență sau 
echivalentă, -cu sau fără vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului. Pentru înscrierea la concurs 
candidaţii vor prezenta un dosar de 
concurs care va conţine documentele 
prevăzute  la  art .6  din HGR 
nr.286/2011. Concursul constă din 2 
probe şi se va desfăşura conform calen-
darului: -termenul-limită de depunere 
a dosarelor de înscriere este de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anunțului, 
ora 15.00, la sediul instituției, P-ţa 
Primăriei, nr.7, Municipiul Târnăveni; 
-proba scrisă: în data de 31.07.2017, ora 
10.00, la sediul instituţiei; -interviul: în 
data 02.08.2017, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Persoană de contact: D-na 
Salahub Cristina Ecaterina, consilier, 
telefon: 0265.443.400, int.39.

l Spitalul Municipal Caracal, cu 
sediul în Caracal, str.Plevnei, nr.36, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă nedeter-
minată, conform HG nr.286/2011, a 
următoarelor posturi vacante contrac-
tuale: 1.Şef atelier întreţinere şi repa-
rare a instalaţiilor sanitare, utilajelor, 
clădirilor şi mijloacelor de transport -1 
post. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -studii: diplomă de licenţă 
a învăţământului tehnic; -vechime în 
specialitate: minim 2 ani. Înscrieri în 
perioada: 10.07.2017 -21.07.2017, 
zilnic, între orele 07.30-09.00 şi 13.00-
14.30, la sediul unităţii; -Proba scrisă: 
31.07.2017, ora 10.00; -Proba interviu: 
03.08.2017, ora 10.00. Informaţii 
suplimentare: la sediul unităţii, la 
telefon: 0249.512.880, int.190, pe: 
www.smcaracal.webs.com

l Comuna Vaţa de Jos anunţă orga-
nizarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei publice de execuţie, vacantă, 
referent, clasa III, grad profesional 
asistent (compartiment registrul 
agricol), în aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Vaţa de Jos, 
judeţul Hunedoara, conform art.57 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu art.21 şi art.22 
din HGR nr.611/2008, pentru apro-
barea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată şi completată în 
data de 07.08.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă, proba de interviu va fi adusă la 
cunoştinţa concurenţilor admişi. Data 
până la care se pot depune dosarele 
este de 20 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Comunei Vaţa de 
Jos, jud.Hunedoara şi se pot obţine la 
secretariatul comunei Vaţa de Jos, 
judeţul  Hunedoara ,  te l . / fax : 
0254.681.054/ 0254.681.055.

l Comuna Vaţa de Jos anunţă orga-
nizarea concursului pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie, vacantă, 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent (compartiment agricol şi 
cadastru), în aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Vaţa de Jos, 
judeţul Hunedoara, conform art.57 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu art.21 şi art.22 
din HGR nr.611/2008, pentru apro-
barea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată şi completată în 
data de 07.08.2017, ora 10.00- proba 
scrisă, proba de interviu va fi adusă la 
cunoştinţa concurenţilor admişi. Data 
până la care se pot depune dosarele 
este de 20 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Comunei Vaţa de 
Jos, jud.Hunedoara şi se pot obţine la 
secretariatul comunei Vaţa de Jos, 
judeţul  Hunedoara ,  te l . / fax : 
0254.681.054/0254.681.055.

l Comuna Vaţa de Jos anunţă orga-
nizarea concursului pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie, vacantă, 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent (compartiment urbanism), în 
aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Vaţa de Jos, judeţul Hune-
doara, conform art.7 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
coroborat cu art.21 şi art.22 din HGR 
nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, modificată şi completată în 
data de 07.08.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă, proba de interviu va fi adusă la 
cunoştinţa concurenţilor admişi. Data 
până la care se pot depune dosarele 
este de 20 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Comunei Vaţa de 
Jos, judeţul Hunedoara şi se pot 
obţine la secretariatul comunei Vaţa 
de Jos, judeţul Hunedoara, tel./fax: 
0254.681.054/0254.681.055.

l Primăria Comunei Sălcuța organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de Consilier, clasa I, gradul 
profesional Superior, compartimentul- 
Contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Sălcuța, județul Dolj. Condiţii cumu-
lative necesare în vederea participării 
la concurs: candidații trebuie să înde-
plinească condițiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare; 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor economice; 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice  
de minim 9 ani; cunoştinţe de operare 
calculator. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei comunei Sălcuța, 
localitatea Sălcuța, str.Alexandru Ioan 
Cuza, nr.122, județul Dolj, conform 
calendarului  următor: Proba scrisă: 
data de 09.08.2017, ora 10.00; Proba 
de interviu: data de  11.08.2017, ora 
10.00. Detalii privind condițiile speci-
fice şi bibliografia de concurs sunt 
afişate la sediul şi pe site-ul instituției. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.49, alin.
(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 şi se vor depune în termen 
de 20 de zile de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a,  la sediul Primăriei 
comunei Sălcuța. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul Primăriei 
comunei Sălcuța şi la telefonul 
0251/363.006.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, 
organizează concurs de recrutare în 
data de 31 iulie 2017 – proba scrisă  în 
vederea ocupării posturilor contrac-
tuale de execuție vacante după cum 
urmează:1.Referent de specialitate, 
grad II – 1 post la Centrul de Îngrijire 
de Zi din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;2.
Referent de specialitate, grad III – 1 
post la Centrul de Orientare şi Supra-
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpina. Nr. 75351/04.07.2017. În temeiul art. 

250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură, 

Serviciul Fiscal Municipal Câmpina organizează la sediul din Câm-

pina, bd. Carol I, nr. 31, licitație publică deschisă în vederea vân-

zării următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 19.07.2017, 

ora 13.00, autoturism Ford Focus AC Break, capacitate cilindrică 

1590 cmc, an fabricație 1998, preț de pornire 3.204 lei, 

proprietatea debitorului CIOBANU NICOLAE DANIEL - Comarnic, 

jud. Prahova; - în data de 20.07.2017, ora 13.00, teren extravilan 

2351 mp categoria fâneață, situat în Comarnic, „punct Florei”, lot 

1, tarla 55, parcela F494, preț de evaluare 35.275 lei, teren 

extravilan 2759 mp categoria fâneață, situat în Comarnic, „punct 

Florei”, lot 2, tarla 54, parcela F474, preț de evaluare 41.231 lei, 

teren extravilan 2897 mp categoria fâneață, situat în Comarnic, 

„punct Florei”, tarla 53, parcela F459, preț de evaluare 38.940 lei, 

proprietatea debitoarei ONEA LUCIA - Comarnic, jud. Prahova; - 

în data de 21.07.2017, ora 11.00, autoturism M1 Audi BB/ 

LCAHAQ1/ A4, capacitate cilindrică 1968 cmc, an fabricație 2009, 

preț de evaluare 38.482 lei, proprietatea debitorului B.I.N. ONEA 

LUCIA - Comarnic, jud. Prahova. Prețurile de pornire ale licitației 

nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi consultate la sediul 

Serviciului Fiscal Municipal Câmpina, la sediul primăriei în raza 

căreia se află bunurile și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la 

depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376.010; 

0244.376.011, persoană de contact: doamna Tifigiu Cristina.
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veghere a Copilului Delicvent din 
cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare nr. 1 Vaslui;3. Kinetotera-
peut, grad debutant, - 1 post la 
Centrul de Abilitare/reabilitare  de Zi 
pentru Copilul cu Dizabilități din 
cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Persoana cu 
Handicap Bârlad; 4. Interpret limbaj 
mimico-gestual, grad debutant – 1 
post la  Centrul de Abilitare/reabilitare  
de Zi pentru Copilul cu Dizabilități 
din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Persoana cu 
Handicap Bârlad; 5. Lucrător social -1 
post la Centrul de Reabilitare și Recu-
perare pentru Copii Fălciu; 6. 
Lucrător social - 1 post la Serviciul 
Alternativ de Protecție de tip Familial 
din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare nr.1 Bârlad; 7. Lucrător 
social-1 post la Centrul Specializat 
pentru Copii cu Dizabilități din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare 
pentru Persoana cu Handicap Bârlad; 
8. Paznic-1 post la Compartimentul 
Administrativ din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare nr. 2  Vaslui;9. 
Paznic - 1 post la Compartimentul 
Administrativ din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare nr.2 Bârlad; 
10. Supraveghetor de noapte-1 post la 
Centrul de primire în Regim de 
Urgență pentru Copii care trăiesc în 
Stradă din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare nr.1 Bârlad; 11. 
Muncitor calificat III – bucătărie – 1 
post la Compartimentul Adminis-
trativ din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare pentru Persoana 
cu Handicap Bârlad; 12. Îngrijitor/
Îngrijitoare–1 post La Centrul de 
Îngrijire și Asistență Bogești.Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 10 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul  Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copi-
lului Vaslui.Dosarul de înscriere 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 
H.G.R nr.286/2011, actualizată.Condi-
țiile de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează pe site-ul și la sediul 
Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui.
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui și 
la nr.de telefon: 0235/315138,  int. 
1110.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
concursul pentru ocuparea postului 
contractual de execuţie vacant de 
consilier, gradul profesional IA la 
Compartimentul registratură, arhivă 
și secretariat ATOP, Serviciul juri-

dic-contencios, Direcția juridică și 
dezvoltarea capacității administrative 
din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj, pe peri-
oadă nedeterminată.A.Condiţiile de 
participare la concurs.Pentru a parti-
cipa la concursul pentru ocuparea 
postului contractual de execuţie 
vacant de consilier, gradul profesional 
IA la Compartimentul registratură, 
arhivă și secretariat ATOP, Serviciul 
juridic-contencios, Direcția juridică și 
dezvoltarea capacității administrative 
din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj, candidaţii 
trebuie să îndeplinească pe lângă 
condiţiile generale prevăzute la art. 3 
din Anexa la Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, următoarele 
condiţii specifice prevăzute în fișa 
postului:studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul științe economice;ve-
chime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei contractuale 
de execuție - minimum 6 ani și 6 
luni.B. Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului.Concursul se va 
desfășura la sediul Consiliului Jude-
ţean Gorj, astfel:proba scrisă în data 
de 31 iulie 2017, ora 10,00;interviul se 
va susține într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise.C.Candidaţii 
vor depune dosarul de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului, respectiv până la 
data de 20 iulie 2017 (inclusiv), la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj.D. 
Date de contact: Consiliul Judeţean 
Gorj, Serviciul resurse umane, mana-
gementul funcţiei publice, IT, came-
r e l e  2 5 1 / 2 4 1 ,  t e l e f o n 
0372531241/0372531251. 

l Agenţia Judeţenă pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Alba, cu sediul în 
Alba Iulia, Bloc Columna, Str. Nicolae 
Titulescu, nr. 10B, scoate la concurs, în 
data de 16.08.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Expert, grad profesional 
superior – Punct de lucru Blaj – Biroul 
Coordonare puncte de lucru – Servi-
ciul Agenţii locale; 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 nece-
sare exercitării funcţiei publice: 9 
ani;Cunoștinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, internet;Iniţiativă 
și creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 

seriozitate;Data de desfășurare a 
concursului: 16.08.2017 – 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 Alba.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Călărași 
cu sediul în Călărași, Str. 13 Decem-
brie, nr.12,  scoate la concurs, în data 
de 05.09.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional 
superior – Compartiment Achiziţii 
publice, administrativ, protecţia 
muncii și PSI, Serviciul Administrare 
Buget din cadrul Agenţiei Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Călărași; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacan-
te:Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura de 
știință: științe economice;Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 9 
ani;Cunoștinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet;Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozita-
te;Data de desfășurare a concursului: 
05.09.2017 – 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 Călărași.

l Agenţia Judeţenă pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Ilfov, cu sediul în 
București, Str. Ruginoasa, nr. 4, sector 
4 scoate la concurs, în data de 
17.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional principal - 
Compartiment Monitorizare proiecte 
finanţate din FSE, informatică și 
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;Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani;Cunoștinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, internet;Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozita-
te;Data de desfășurare a concursului: 
17.08.2017 – 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 Ilfov.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare 
cu sediul în Satu Mare, Str. Ghica Ion, 
nr.36,  scoate la concurs, în data de 
16.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Auditor, grad profesional superior - 
Compartiment Audit public intern – 
AJOFM Satu Mare; 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 ramura 
de știință: științe economice;Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 9 
ani;Cunoștinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet;Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozita-
te;Data de desfășurare a concursului: 
16.08.2017 – 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 Satu Mare.

l Agenţia Judeţenă pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Argeș, cu sediul în 
Pitești, Bdul Republicii, nr. 11, scoate 
la concurs, în data de 07.08.2017, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier 
juridic, grad profesional debutant – 
Compartiment Control, îndeplinirea 
măsurilor asiguratorii și executare 
silită a debitelor – AJOFM Argeș; 
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 ramura de știinţă: 
știinţe juridice;Cunoștinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, inter-
net;Iniţiativă și creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate;Data de desfă-
șurare a concursului: 07.08.2017 – ora 
1000 – proba scrisă. Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Argeș.

l Unitatea Militară 02033 Iași organi-
zează concurs pentru ocuparea, unui  
post vacant, pe perioadă nedetermina-
tă:-Inginer gr.II- specializarea insta-
laţii pentru construcţii- 1 post la 

microstructură- birou energetic autori-
zări securitate și sănătate în muncă, 
protecţia mediului, supraveghere 
tehnică şi metrologie legală.•Condiţii 
de studii și vechime în specialita-
te:1.-studii superioare de lungă durată 
în specializarea instalaţii pentru 
construcţii:În cazul absolvenţilor de 
învăţământ superior tip Bologna: 
Studii superioare ciclul I+II (licenţa+ 
master), cu licenţa în specializarea 
instalaţii pentru construcţii;2.-experi-
enţă în muncă: minim 6 luni vechime 
în muncă în domeniul construcţii.
Probele de concurs se desfășoară la 
sediul unităţii, astfel:-proba scrisă: în 
data de 31.07.2017, ora 10.00;-inter-
viul: în data de 04.08.2017, începând 
cu ora 10.00.Dosarele de concurs se 
depun la sediul unităţii până la data 
de 21.07 2017, ora 16.00.Detalii 
privind condiţiile generale și specifice 
pentru ocuparea postului, conţinutul 
dosarului, tematica și bibliografia de 
concurs se pot obţine la sediul unităţii 
din strada Penes Curcanu nr.2, locali-
tatea Iași, judeţul Iași, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice nece-
sare.Date de contact ale secretaria-
tului, la telefon 0232/214636 interior 
216.

l Garda Forestieră București organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea a 11  funcţii publice de 
execuție vacante, astfel:•Comparti-
mentul implementare pentru activi-
tatea de silvicultura, amenajarea 
pădurilor, cadastru și inventor fores-
tier: 1 post consilier asistent; 1 post 
consilier superior.•Compartimentul 
implementare pentru activitatea cine-
getică: 1 post consilier superior.•Com-
partimentul control al aplicării 
regimului silvic și al trasabilităţii 
materialelor lemnoase: 2 posturi consi-
lier superior.•Compartimentul control 
al activităţii de vânăatoare: 2 posturi 
consilier superior; 1 post consilier 
principal.•Garda Forestieră Jude-
ţeană Constanţa: 3 posturi consilier 
superior. Condiţii de participare la 
concurs:-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă, 
specialitatea silvicultură (silviculturăa 
sau exploatări forestiere); -respectarea 
prevederilor art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcționa-
rului public, republicată;-vechime în 
specialitatea studiilor: -9 ani pentru 
funcţia publica de consilier superior; 
-5 ani pentru funcţia publică de consi-
lier principal;-1 an pentru funcţia de 

consilier asistent.Condiții specifi-
ce:-Cunoștinte foarte bune de operare 
PC;-Permis conducere categoria 
B.Condiţii de desfășurare a concur-
sului: proba scrisă= 08.08.2017   ora 
10,00.Menționăm ca interviul se va 
susține în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 20 de zile  
calendaristice de la data publicării 
prezentului  anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a 
( d a t a  p u b l i c ă r i i  A n u n ţ u l u i 
07.07.2017),  la sediul Gărzii Fores-
tiere București, str. Intrarea Binelui, 
nr.1A, etaj 2, sector 4, și trebuie să 
conţină  în mod obligatoriu  documen-
tele prevăzute la art.49, alin.(1) din  
H.G.611/2008. Mentionăm că la data 
publicării în Monitorul Oficial a 
Anunţului privind desfașurarea 
concursului de ocupare a functiilor 
publice de execuție vacante, acesta  cât 
și Bibliografia vor fi afișate pe site-ul 
Gărzii Forestiere Bucuresti. Relaţii 
suplimentare se pot obţine  la nr. de 
t e l e f o n :  0 2 1 . 2 3 3 . 1 2 . 8 9  s a u 
021.233.01.63 persoana de contact 
Ioana Culea.

l Direcţia Generală de Impozite și 
Taxe Locale Sector 6 anunţă organi-
zarea concursului pentru ocuparea 
funcţiei  publice de execuţie vacante, 
respectiv:•1 post consilier juridic, 
clasa I, grad profesional debutant în 
cadrul Serviciului Juridic;Condiții 
generale: Candidații trebuie să înde-
plinească condițiile prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiții de participare 
pentru postul de consilier juridic, clasa 
I, grad profesional debutant –Serviciul 
Juridic:-Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul  științelor juridice;-Ve-
chime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice de 
execuție, consilier juridic -grad profe-
sional debutant –nu este cazul.Dosa-
rele de înscriere în vederea susţinerii 
concursului se pot depune în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
anunţului, la sediul D.G.I.T.L. Sector 
6. Concursul va avea loc în data de 
07.08.2017 ora 10.00 –proba scrisă și 
în data de 09.08.2017 ora 14.00 –susţi-
nerea interviului, la sediul D.G.I.T.L. 
Sector 6 din Str. Drumul Taberei, nr. 
18.Bibliografia, cerinţele pentru 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 54538 

/05.07.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 24, luna 

07, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se vor vinde prin licitație, 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TEO GRUP IMPEX S.R.L., cu domiciliul fiscal 

în localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 16836232: - Dacia Logan, nr. de 

înmatriculare TR-36-TEO, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare pentru prima licitație = 

5.003 lei (exclusiv TVA); - Dacia Logan, nr. de înmatriculare TR-31-DIN, preț de pornire reprezentând 

prețul de evaluare pentru prima licitație = 10.007 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi 

reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Teleorman, Nu sunt. *) În conformitate cu 

prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, 

operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19 %)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind 

vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul 

de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, achitată în contul 

IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria municipiului Alexandria; c). 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie 

de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

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

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

pașaport; h). declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărator, după caz: ... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421.176, int. 352.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. TR_AC 

60857/05.07.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 27, luna 

07, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde prin licitație, 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. AGROVAL IVAN S.R.L., CUI 27117399, cu 

domiciliul fiscal în loc. Lăceni, com. Orbeasca, jud. Teleorman: - Tractor Case IH JXU 115SN ZAJL 

23176, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, prima licitație = 120.000 lei (exclusiv TVA); - 

Încărcator frontal Sigma 4 Model Iron M2, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, prima 

licitație = 22.000 lei (exclusiv TVA); - Semănătoare pneumatică Horsch Pronto, preț de pornire 

reprezentând prețul de evaluare, prima licitație = 180.000 lei (exclusiv TVA); - Tractor de tuns iarba 

110113YG09689, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, prima licitație = 5.700 lei (exclusiv 

TVA); - Atomizor SN 363064413, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, prima licitație = 

1.240 lei (exclusiv TVA); - Stâlpi de iluminat cu celule fotovoltaice (6 buc.), preț de pornire 

reprezentând prețul de evaluare, prima licitație = 6.000 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Teleorman. Sarcini: Nu sunt. *) În conformitate 

cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, 

operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun 

drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul 

de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatei, achitată în contul 

IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria mun. Alexandria; c) 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de 

pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, 

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

pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421176, int. 360.



16 VINERI / 7  IULIE  2017ANUNȚURI
ocuparea postului şi actele necesare 
pentru dosarul de înscriere sunt 
afişate la sediul D.G.I.T.L. Sector 6, 
iar relaţii suplimentare se pot obţine 
de la Biroul Resurse Umane –tel. 
0374.817.720.

l Direcţia Asistenţă Socială din 
subordinea Consiliului Local Buftea 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată, a funcţiei 
contractuale de execuţie, vacante de 
asistent medical principal din cadrul 
Compartimentului Asistenţi Medicali 
Şcoli, Comunitari, Mediatori.Dosa-
rele de înscriere la concurs se vor 
depune până în data de 20.07.2017, 
ora 16.30, la sediul Direcţiei Asistenţă 
Socială din subordinea Consiliului 
Local Buftea şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Proba scrisă se va desfăşura în 
data de 01.08.2017 ora 10.00, iar 
interviul în data de 03.08.2017,  ora 
10.00 la sediul Direcţiei Asistenţă 
Socială din subordinea Consiliului 
Local Buftea. Condiţii de participare 
la concursul pentru ocuparea 
postului sunt cele prevăzute la art. 3 
din H.G.  nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, la care 
se adaugă:-studii postliceale -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sani-
tare, promoţiile 1976–1994, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare;-adeve-
rinţă/ certificate de confirmare în 
gradul profesional principal;-Certi-
f i c a t  d e  m e m b r u  a l 
O.A.M.G.M.A.M.R., care să ateste 
dreptul de exercitare a profesiei în 
termen de valabilitate;-vechime în 
specialitatea studiilor minimum 5 
ani;-copie asigurare de malpraxis în 
termen de valabilitate;-copie autori-
zaţie de liberă practică.Relaţii supli-
mentare şi bibliografia se pot obţine 
de la Direcţia Asistenţă Socială din 
subordinea Consiliului Local Buftea.
Secretariatul comisiei de concurs va fi 
asigurat de către d-na Balea 
Oana-Cristina –tel. 0318241234 int. 
110.

l Primăria Oraşului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie, după 
cum urmează:Referent,  clasa III, 
grad profesional superior- Serviciul 
Public Local de Asistenţă Socială- 
Compartiment beneficii socia-
le:-studii l iceale,  absolvite cu 
diploma de bacalaureat;
-vechime în specialitate: minim 9 
ani.Termenul de depunere a dosa-
relor este prevăzut de art. 49 alin. (1) 
din H.G. 611/2008 şi trebuie să 
conţină documentele prevăzute de 
art. 49 alin. (1) din H.G. 611/2008.
Concursul  începe în data de 
10.08.2017, orele 10:00– proba 
scrisă, 14.08.2017 orele 10:00– inter-
viul şi se desfăşoară la sediul Primă-
riei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov.
Anunţul, bibliografia şi tematica de 
concurs sunt afişate la avizierul 
unităţii şi pe site-ul unităţii.Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795, interior 113.

VÂNZĂRI CASE

Vând casă cu teren (curte şi 
grădină), Băile Olăneşti, str. T. 
Vladimirescu, nr 90. Detalii şi preț 
l a  f a ț a  l o c u l u i .  Te l e f o n : 
0765/039813.

CITAȚII  
l Judecătoria Motru citează pe Grecu 
Mihai Claudiu, în calitate de pârât, în 
dosarul nr.1932/263/2017, cu termen 
de judecată la data de 27.09.2017, 
pentru divorţ în proces cu Pavel 
(Grecu) Nicoleta Ramona.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata de 
OMV Petrom SA / Expert Petroleum 
Solutions SRL titular al proiectului, 
“Lucrari de suprafata, foraj si echi-
pare sonda 779 bis Ticleni”, cu sediul 
in Bucuresti str. Coralilor nr. 22., 
sector 1, ce intentioneza sa solicite de 
la Administratia Bazinala de Apa Jiu, 
aviz de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor : “Lucrari de 
suprafata, foraj si echipare sonda 779 
bis Ticleni ”, propus a fi amplasat in 
oras Ticleni, extravilan, jud. Gorj.
Aceasta investitie este noua.Ca 
rezultat al procesului de productie nu 
vor rezulta ape uzate.Aceasta solici-
tare de aviz este conforma cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodarire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata.Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii 
si recomandari se pot adresa solicitan-
tului sau la SC Expert Serv SRL , cu 
sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, 
et.1, Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233. 

l Societatea Tehnologic Eco Green 
SRL, titular al activităţii de colectare 
deşeuri nepericuloase, la adresa Str.
Levănţica, Nr.13, Cornetu, Ilfov, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activi-
tate. Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al activităţii 
pot fi consultate la sediul APM Ilfov, 
str.Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucu-
reşti, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 
0746.248.440 în zilele de luni-joi, între 
orele 09.00-13.00, vineri 09.00-12.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul APM Ilfov.

SOMAȚII  
l Somaţie emisă de Judecătoria Sâni-
c o l a u  M a r e  î n  d o s a r u l  n r. 
1267/295/2017. Prin care se aduce la 
cunoştinţa tuturor celor interesaţi că 
reclamantul Peter Vasile-Petru cu 
domiciliul în comuna Vălcani, nr. 315, 
judeţul Timiş, ales pentru comuni-
carea actelor de procedură la sediul 
Societăţii Civile de Avocaţi - Doandeş 
şi Asociaţii, Sânicolau Mare, str. Gh. 
Lazăr, nr. 13, bl. L5, sc. B, ap. 2, jud. 
Timiş, care au formulat acţiune civilă 
rectificare CF şi uzucapiune, prin care 
a solicitat instanţei să se constate 
joncţiunea posesiei exercitată de recla-
mant cu posesia exercitată de autorii 
defuncţi Peter Ioan şi Peter Maria, 
asupra imobilului reprezentând casa 
situată loc. Vălcani nr. 315 (nr. vechi 
410) şi teren intravilan în suprafaţă de 
5.169 mp, înscris în CF nr. 402223 
Vălcani (CF vechi nr. 441) nr. cad. 557, 
să se constate că a dobândit dreptul de 
proprietate asupra imobilului repre-
zentând casa situată în loc. Vălcani nr. 
315 (nr. vechi 410) şi teren intravilan 
în suprafaţă de 5.169 mp, înscris în 
CF nr. 402223 Vălcani (CF vechi nr. 
441) nr. cad. 557, prin uzucapiune; să 
se dispună înscrierea dreptului de 
coproprietate în favoarea reclaman-
tului, în CF nr. 402223 Vălcani (CF 
vechi nr. 441) nr. cad. 557, asupra 
imobilului descris la petitul nr. 1 din 
prezenta acţiune, cu titlu de bun 
propriu, drept dobândit prin uzuca-
piune. În baza art. 130 din decretul 
Lege 115-1938 cei interesaţi sunt invi-
taţi să facă opoziţie, în termen de o 
lună de la afişarea prezentei. Pronun-
ţată în şedinţă publică, la data de 
22.06.2017.

NOTIFICĂRI  
l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L., 
cu sediul ales în Reşiţa, P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II - 0639/2012. Tel/
Fax: 0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea procedurii de lichidare 
şi radiere împotriva debitorului S.C. 

Emi - Saga Trade S.R.L., prin Rezo-
luția nr. 3365/07.06.2017, pronunţată 
de catre O.N.R.C., în Dosarul nr. 
9031/06.06.2017. Debitoarea are sediul 
in Sat Binis, Comuna Doclin, nr. 254, 
jud. Caraş - Severin, nr. Registrul 
Comerţului J11/37/1996, CUI 
8067812. Creditorii debitorului S.C. 
Emi - Saga Trade S.R.L, pot depune 
creanțele deţinute faţă de debitoare, 
însoţite de documentele doveditoare, 
la sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunț. 

DUNĂRI GENERALE  
l  C o n v o c a r e  n r.  0 2  d i n 
26.06.2017:Subsemnata Zheng 
Xuehong, în calitate de administrator 
şi asociat în cota de 35% din capitalul 
social al societăţii ARLETTA Com 
S.R.L., cu sediul în Judeţ Ilfov, oraş 
Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 9B, 
parter, Biroul nr.2, înregistrată la 
O . R . C . T .  I l f o v  c u  n r . 
J23/1608/25.09.2003, CUI RO 
14642213, În baza art. 14 alin. 3 si 4 
din CAP. 5 din Actul Constitutiv al 
Societăţii ARLETTA Com S.R.L., 
convoc pentru data 08.07.2017, ora 
9,00- Adunarea Generală Extraordi-
nară a Asociaţilor care se va ţine la 
sediul social al societăţii ARLETTA 
Com S.R.L. din Judeţ Ilfov, Oraş 
Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 9B, 
parter, Biroul nr. 2.În cazul în care 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Asociaţilor legal convocată pentru 
data de 08.07.2017, ora 9,00, nu poate 
adopta o hotărâre valabilă datorita 
neintrunirii cvorumului, Adunarea 
Generală Extraordinară a Asociaţilor 
este Reconvocata pentru data 
10.07.2017, ora 9,00 care se va ţine la 
sediul social al societăţii ARLETTA 
Com S.R.L. din Judeţ Ilfov, Oraş 
Otopeni, str. Petre Ispirescu nr.9B, 
parter, Biroul nr. 2, având următoarea:                                                            
Ordine de zi. I.Reducerea preţului de 
vânzare către Lidl România Societate 
în Comandită a terenului în suprafaţă 
de 7.487 mp, situat în Bucureşti, sector 
2, şos. Fundeni nr. 17-19, cu nr. cadas-
tral 234234, înscris în CF 234234 
Bucureşti sector 2, având constituită, 
în favoarea sa, la data incheierii 
contractului de vânzare, o servitute de 
trecere asupra unei suprafaţe înveci-
nate de aprox. 418 mp, af lată în 
proprietatea Romstal Imex SRL şi a 
unei cote-părţi de 2,5% din terenul în 
suprafaţă de 872 mp, cu destinaţia 
drum de acces, situat în Bucureşti, 
sector 2, Sos. Fundeni nr. 17-19, cu 
număr cadastral 206450 şi intabulat în 
Cartea Funciară nr. 206450 Bucureşti 
Sector 2, ambele denumite în conti-
nuare în mod colectiv Imobilul, de la 
2.156.162,58 EUR plus TVA la 
2.102.864,58 EUR plus TVA. II.
Vânzarea se va face către Lidl 
România Societate în Comandită la 
preţul de 2.102.864,58 EUR plus TVA 
aplicabila conform prevederilor legale.
III.Prelungirea până la data de 
31.10.2017 a termenului pentru înche-
ierea contractului de vânzare cumpa-
rare pentru Imobil, cu Lidl Romania 
Societate în Comandită.IV.Prelungirea 
până la data de 31.10.2017 a terme-
nului pentru încheierea contractului 
pentru constituirea unei servituţi de 
trecere în favoarea Imobilului, cu 
Romstal Imex SRL.V.Prelungirea 
până la data de 29.09.2017 a terme-
nului pentru încheierea contractului de 
vânzare– cumpărare a unei cote-părţi 
din drumul de acces (înscris în CF 
206450 Bucureşti sector 2), cu Romstal 
Imex SRL.VI.Încheierea de acte adiţi-
onale la antecontracte pentru prelun-
girea termenelor de mai sus.VII.
Încheierea oricăror contracte de 
cesiune prin care Arletta Com SRL să 
cesioneze către Lidl Romania Societate 
în Comandită antecontractele înche-
iate cu Romstal Imex SRL.VIII.
Prelungirea maturităţii facilităţii de 
credit cash, tip credit (limita=risc), 
contractată de la Credit Europe Bank 
(Romania) S.A. prin Sucursala Volun-
tari, în valoare totală de 531,385.70 
EUR de la data de 31.07.2017 până la 
data de 15.11.2017;IX.Prelungirea 

maturităţii facilităţii de credit 
non-cash pentru emitere scrisori de 
garanţie bancară, contractată de la 
Credit Europe Bank (Romania) S.A. 
prin Sucursala Voluntari, în valoare de 
135.117,54 EUR până la data de 
15.11.2017;X.Pentru garantarea credi-
telor în valoare de 531,385.70 EUR şi 
135.117,54 EUR, acordate de catre 
Credit Europe Bank (Romania) S.A. 
prin Sucursala Voluntari societăţii 
ARLETTA Com SRL, aprobă menţi-
nerea unor garanţii asupra unor active 
din patrimoniul societăţii şi alte 
bunuri, astfel:a) ipoteca imobiliară 
asupra următoarelor imobile proprie-
tatea Societăţii:-teren intravilan în 
suprafaţa de 1.062 m.p., situat în 
Municipiul Bucureşti, sector 2, şos. 
Fundeni, nr. 17-19, având număr 
cadastral 234235, înregistrat în Cartea 
Funciară nr. 234235 a Municipiului 
Bucuresşti, sector 2;-teren intravilan în 
suprafaţa de 7.487 m.p. situat în Muni-
cipiul Bucureşti, sector 2, şos. Fundeni, 
nr. 17-19, având număr cadastral 
234234, înregistrat în Cartea Funciară 
nr. 234234 a Municipiului Bucureşti, 
sector 2;-teren intravilan în suprafaţa 
de 751,23 m.p., situat în Municipiul 
Bucureşti, sector 2, sos. Fundeni, nr. 
17-19, lot 2, având număr cadastral 
230063, înregistrat în Cartea Funciară 
nr. 230063 a Municipiului Bucureşti, 
sector 2;-teren intravilan în suprafaţa 
de 763,04 m.p., situat în Municipiul 
Bucureşti, sector 2, şos. Fundeni, nr. 
17-19, lot 3, având număr cadastral 
230064, înregistrat în Cartea Funciară 
nr. 230064 a Municipiului Bucureşti, 
sector 2;-teren intravilan în suprafaţa 
de 640,94 m.p., situat în Municipiul 
Bucureşti, sector 2, şos. Fundeni, nr. 
17-19, lot 4, având număr cadastral 
230065, înregistrat în Cartea Funciară 
nr. 230065 a Municipiului Bucureşti, 
sector 2;b) ipotecă mobiliară de prim 
rang asupra conturilor/ subconturilor 
curente denominate în orice valută, 
inclusiv conturi de card, economii, în 
lei şi valută, prezente şi viitoare 
deschise de Societate, la Credit Europe 
Bank (Romania) S.A.;XI. Aprobă 
împuternicirea administratorului 
societăţii Zheng Xuehong, să aibă 
drept de semnătură pentru semnarea 
Documentelor de finanţare în faţa 
Credit Europe Bank (Romania) S.A. 
prin Sucursala Voluntari, (a contrac-
tului de credit si actelor adiţionale 
aferente/ Condiţiilor Speciale Revi-
zuite, contractelor de ipotecă imobi-
liară şi a actelor adiţionale incheiate la 
acestea, contractelor de ipoteca mobi-
liară asupra conturilor curente şi a 
actelor adiţionale încheiate la acestea, 
a tuturor cererilor, documentelor ce ţin 
de ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri şi să îndeplinească toate 
formalităţile necesare înscrierii ipote-
cilor în registrele de publicitate); XII. 
Aprobă împuternicirea administrato-
rului societăţii Zheng Xuehong să 
încheie, în forma autentică, (i) acte 
adiţionale la antecontractele de vânza-
re-cumpărare şi de constituire de 
servitute încheiate de societate cu Lidl 
România Societate în Comandită şi cu 
Romstal Imex SRL (ii) contractul de 
vânzare cumpărare pentru Imobil cu 
Lidl România Societate în Comandit, 
contractul de vânzare cumpărare 
pentru cota-parte din drumul de acces 
şi contractul pentru constituirea unei 
servituţi de trecere cu Romstal Imex 
SRL precum şi (iii) declarații de 
primire preț şi radiere ipotecă legală, 
(iv) contracte de cesiune precum şi (v) 
convenţii de încetare a antecontrac-
telor încheiate, dacă va fi cazul.  

LICITAȚII  
l Municipiul Dragăşani organizează 
licitaţie publică deschisă conform 
H.C.L. 66/2017, pentru concesionarea 
unui teren in suprafaţă de 57 m.p. 
aparţinând domeniului public al 
municipiului Dragaşani, situat in 
strada Regele Carol (Bloc 90) pentru 
construirea unei Terase de Vară. 
Documentele necesare participării la 
aceasta licitaţie se pot ridica de la 
Direcţia DSP – Birou Contracte din 
str Piaţa Pandurilor Nr 1, in urma 

achitării contravalorii Caietului de 
Sarcini in suma de 54 lei. Licitaţia se 
va ţine la data de 24.07.2017, orele 
10.00 in Sala de Sedinţe a Primăriei 
Mun Dragăşani, situată in strada 
Piaţa Pandurilor Nr 1. Relaţii supli-
mentare puteţi afla apelând la nume-
rele de telefon: 0250 811 990.

l Primaria Comunei Negresti, cu 
sediul în comuna Negreşti, DJ 156 
A, nr. 117,județul Neamt, cod poştal  
617157, cod fiscal 17474424, tel / fax 
0233 246944, organizează procedura 
de negociere directa, conform OUG 
nr. 54 / 2006 ,în vederea concesio-
nării teren păşune in suprafaţă de 
34,6 ha lot SLATINA POIANA 
situat în extravilanul comunei 
Negreşti, judeţul Neamţ din dome-
niul public al acesteia, în vederea 
întreţinerii prin păşunat. Documen-
tația de atribuire privind organi-
zarea si desfaşurarea procedurii de 
concesionare se achiziționează de la 
sediul Primariei Comunei Negreşti 
la prețul de 50 lei. Taxa de partici-
pare la negociere directa  este de 100 
lei şi se achită prin  plată direct la 
casieria unității.  Garanția de parti-
cipare este în cuantum de 300 lei şi 
va achitată  prin plată direct  la 
casieria unității. Data limita pentru 
sol ic i tarea c lar if icăr i lor  este 
14.07.2017.2017, ora 16.00. Ofertele 
vor fi transmise până la data de 
19.07.2017, ora 15.00 la sediul 
Primariei Comunei Negreşti, sat 
Negreşti, comuna Negreşti, județul 
Neamț. Şedința publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în data 
de 20.07.2017, ora 10.00 la sediul 
Primăriei Comunei Negreşti.Denu-
mirea instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute: Tribunalul 
Neamț, Secția Contencios Adminis-
tativ şi Fiscal, b-dul Republicii, nr. 
16, localitatea Piatra Neamț, cod 
poştal 610005, telefon 0233 212294, 
fax 0233 235655, e-mail tribu-
nal-neamt@just.ro.

l UAT comuna Sacalaz jud Timis cu 
sediul in loc. Sacalaz nr. 368, anunta 
scoaterea la licitatie publica cu stri-
gare, in vederea concesionarii, terenuri 
cu suprafete cuprinse intre 5000 
mp-18039 mp, situate in zona indus-
triala Sacalaz. Licitatia va avea loc in 
data de 27.07.2017, ora 10,00 la sediul 
Primariei Sacalaz. Pretul de pornire la 
licitatie este de 0,75 Euro/mp/an.

l UAT comuna Sacalaz jud. Timis cu 
sediul in Sacalaz nr. 368, anunta  scoa-
terea la licitatie publica cu strigare, in 
vederea concesionari i  pentru 
constructia de locuinta proprietate 
personala, terenuri cu suprafete 
cuprinse intre 794mp-1375 mp, situate 
in PUZ Sorocul Beregsau Mare. Lici-
tatia va avea loc in data de 27.07.2017, 
ora 11,00 la sediul Primariei Sacalaz. 
Pretul de pornire este de 1Euro/mp/an.

PIERDERI  
w Pierdut certificat internațional de 
conducător ambarcațiune de agre-
ment clasa D nr. 41339, eliberat de 
ANR la 31.10.2014 pe numele State 
Răzvan. Îl declar nul.

l Subscrisa LIYLAN Construct 
S.R.L., sediul în sat Snagov, comuna 
Snagov, str. Narciselor, nr. 43, parter, 
jud. Ilfov, J23/1396/2005, C.U.I. 
16184120, declar pierdut certificatul 
de înregistrare seria B nr. 1261025. Îl 
declar nul.

l S.C. Anello Eurotrade S.R.L. cu 
sediul în str. Gloriei 9-11E, parter, ap. 
1, Bragadiru- Ilfov, C.U.I. 15764308, 
declarăm pierdut certificat constatator 
emis de O.R.C. Ilfov pentru punctul 
de lucru din Bucureşti, sector 2, bd. 
Pierre de Coubertin 3-5, unitatea L-1 
270. Îl declarăm nul.

l Pierdut atestat  C.P.C.  nr. 
0048471002 şi certificat A.D.R. nr. 
045107, eliberate de A.R.R. Tulcea pe 
numele Alexandru Constantin. Se 
declară nule.

l S.C. Koner Style Doors S.R.L. cu 
adresa str. Valea Cascadelor nr. 18N, 
standul nr. 10, Complex Comercial 
Lotus, RO 30833304, J40/343/2014, 
declar pierdut şi nul certificatul de 
înregistrare emis de Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului Bucureşti.

l S.C. Alevia S.R.L. cu sediul în Fălti-
ceni, strada Ana Ipătescu nr. 9, RO 
6283577, J33/1520/1994, declar 
pierdut chitanţierul A6 nr. începând 
cu chitanţa numărul 193901-193950, 
din care se declară nule chitanţele de 
la 193920 până la 193950, necomple-
tate şi ştampilate.

l Declar pierdută legitimaţia de serviciu 
Apanova pe numele Leulescu Ilie.

l Pierdut Contract construire 
903/1/1980 si Proces verbal anexa la 
Contract construire, pe numele 
Costache Liliana. Le declar nule.

l Pierdut schita casei, pe numele 
Ghencu Aurelia. O declar nule.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire, pe numele Dadueanu Elena 
Constanta. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal  din 
15.04.1982, pe numele Apostolescu 
Emilia. Il declar nul.

l Subscrisa Petro Oil SRL, cu sediul 
în Oneşti, Str.Victor Babeş, Nr.3, Bloc 
3, Scara 4, Etaj 1, Ap.42, Judeţ Bacău, 
înmatriculată la ORC sub nr.
J4/32/2002, CUI: 14400988, declară 
pierdut certificatul de înregistrare 
seria B nr.2228356, emis pe data de 
22.04.2010 şi eliberat la data 
26.04.2010, precum şi certificatele 
constatatoare emise în baza Legii 
359/2004. Le declar nule.

l Subscrisa Domora Prod SRL, cu 
sediul în Bucureşti, Sectorul 2, Str.
Vatra Luminoasă, Nr.26, Bloc P7A, 
Scara A, Etaj 8, Ap.23, înmatriculată 
la ORC sub nr.40/7641/2010, CUI 
13250319, declară pierdut certificatul 
de înregistrare seria B nr.2422783, 
emis pe data de 12.08.2010 şi eliberat 
la data 13.08.2010, precum şi certifica-
tele constatatoare emise în baza Legii 
359/2004. Le declar nule.

Comemorăm 40 de zile de la trecerea în nefi-
inţă a dragului  nostru GHEORGHE 
SCARLET gen. maior in rezervă, plecat în 
pragul vârstei de 90 de ani să se întâlnească în 
ceruri cu două dintre cele mai dragi fiinţe 
-nepreţuita sa nepoată Andreea şi iubitul său 
fiu Marius Dănuţ ajunşi acolo sus acum 6 luni, 
respectiv 15 ani. Comemorarea va avea loc la 
Cimitirul Ghencea Militar I, fig.8, sâmbătă 8 
iulie 2017, ora 10. Nu vă vom uita niciodata! 
Familia profund îndurerată.

COMEMORĂRI




