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OFERTE SERVICIU
Firmă distribuţie 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 Floreşti,
str.Porii nr.5 ap.5,oraş 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 Primăria Municipiului Târgu
Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, bulevardul Constantin Brâncuşi, nr.
19, organizează concurs de
proiecte de management pentru
ocuparea funcției de manager al
Teatrului Dramatic ,,Elvira
Godeanu” Târgu Jiu. Concursul
de proiecte de management se
desfăşoară conform cerinţelor
cuprinse în anunţul public,
publicat pe pagina de internet a
Primăriei Municipiului Târgu
Jiu la adresa www.targujiu.ro,
secţiunea ”Noutăți şi informații”, subsecţiunea ”Concurs
proiecte management Teatrul
Elvira Godeanu 2017” şi afişat
la sediul Primăriei Municipiului
Târgu Jiu şi sediul Teatrului
Dramatic ,,Elvira Godeanu”
Târgu Jiu. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria
M u n i c i p i u l u i Tâ r g u J i u ,
Direcţia resurse umane, managementul funcției publice şi
comunicare publică, camera 5,
Parter, telefon 0253/205088.
l Primăria Municipiului Târgu
Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, bulevardul Constantin Brâncuşi, nr.
19, organizează concurs de
proiecte de management pentru
ocuparea funcției de manager al
Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare
,,Constantin Brâncuşi” Târgu
Jiu. Concursul de proiecte de
management se desfăşoară
conform cerinţelor cuprinse în
anunţul public, publicat pe
pagina de internet a Primăriei
Municipiului Târgu Jiu la
adresa www.targujiu.ro, secţiunea ”Noutăți şi informații”,

Angajează
- Ajutor bucătar
- Bucătar
- Îngrijitor spaţii hoteliere
- Cameristă hotel
Oferim salariu motivant,
transport, masă, card
de sănătate privat.
tel. 0725. 972.231

subsecţiunea ”Concurs proiecte
management Centrul Brâncuşi
2017” şi afişat la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu şi
sediul Centrului de Cercetare,
Documentare şi Promovare
,,Constantin Brâncuşi” Târgu
Jiu. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la Primăria Municipiului Târgu Jiu, Direcţia
resurse umane, managementul
funcției publice şi comunicare
publică, camera 5, Parter,
telefon 0253/205088.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str. Independenţei, nr. 4bis, etaj 2,
camera 23, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, pe perioadă determinată de 36 luni, din cadrul
Biroului de Înregistrare Sistematică-Serviciul Cadastru al
Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman,
pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi
Carte Funciară de consilier
(achiziţii publice) debutant, 1
post de execuţie. Concursul se
va desfăşura in perioada
03-08.08.2017, orele 10.00. Perioada de depunerea a dosarelor
este 11-24.07.2017, la sediul
OCPI Teleorman. Pentru date
suplimentare consultaţi site-ul
OCPI Teleorman: www.ocpitr.
ro.
l Penitenciarul Slobozia scoate
la concurs următoarele posturi
vacante de ofiţer şi agent,
pentru încadrarea ca funcţionar
public cu statut special în
sistemul administraţiei penitenciare: -ofiţer resurse umane: 1
post; -ofiţer medic veterinar: 1
post; -agent operativ (bărbaţi):
11 posturi; -agent tehnic electromecanic: 2 posturi; -agent tehnic
(conducător auto): 1 post; -agent
tehnic fochist: 1 post; -asistent
medical generalist: 1 post. La
concurs pot participa persoanele
care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor. Informaţii
suplimentare privind tematica şi
bibliografia de concurs, documentele necesare pentru constituirea dosarului de candidat,
desfăşurarea concursului şi
probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane
şi formare profesională din
cadrul Penitenciarului Slobozia,
situat în Slobozia, str. Gării,
n r. 5 4 , j u d e ţ u l I a l o m i ţ a ,
telefon 0243.232.606, e-mail
pslobozia@anp.gov.ro sau
accesând linkul http://anp.gov.
ro/penitenciarul-slobozia/category/pslobozia/pslobozia-concurs/pslobozia-concurs-extern
indesfasurare/ ori site-ul Administraţiei Naţionale a Penitencia r e l o r w w w. a n p . g o v. r o ,
secţiunea Carieră - Concursuri
din sursă externă - Concursuri
în curs de derulare http://anp.
gov.ro/cariera/concursuri-dinsursa-externa/concursuri-cursde-derulare/. Termenul limită
pentru depunerea dosarului
complet de candidat este de 15
zile lucrătoare de la publicarea

anunţului, adică până la data de
31.07.2017, ora 15,00. Reglementări privind organizarea şi
desfăşurarea concursurilor
găsiţi pe http://anp.gov.ro/accesin-sistem; Legislaţia prevăzută
în tematicile şi bibliografia de
concurs poate fi accesată pe
portalul legislativ: http://legislatie.just.ro.
l Liceul Tehnologic „Dimitrie
Filişanu”, cu sediul în Filiaşi,
B-dul Racoțeanu, nr.178,
județul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant:
-bibliotecar. Concursul se va
desfăşura conform graficului:
-dosarele se vor depune la secretariatul unității în perioada
11.07-24.07.2017, între orele
10.00-16.00; -susținerea probei
scrise în data de 03.08.2017, la
ora 9.00; -proba de interviu în
data de 08.08.2017, la ora 9.00.
Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
generale conform art.3 din HG
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
-cetățenie română, a altor state
membre UE sau state din
spațiul Economic European şi
domiciliul în România; -cunoaşterea limbii române, scris şi
vorbit; -vârsta: minim 18 ani;
-capacitate deplină de exercițiu;
-stare de sănătate corespunzătoare; -îndeplinirea condițiilor
de studiu; -fără condamnare
definitivă pentru săvârşirea unei
infracțiuni contra umanității,
contra statului sau contra autorității de serviciu etc, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiții
specifice de înscriere la concurs:
-absolvirea, cu examen de
diplomă a unei instituții de
învățământ, secția de biblioteconomie sau a altor instituții de
învățământ ai căror absolvenți
au studiat în timpul şcolarizării
disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei, absolvenți
ai învățământului postliceal sau
liceal cu diplomă în domeniul
biblioteconomiei, absolvenți ai
învățământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, care
au urmat un curs de inițiere în
domeniu (pentru cei care au
urmat un curs de inițiere în
domeniu se poate încheia doar
contract pe perioadă determinată); -fără condiții de vechime;
-disponibilitate pentru program
flexibil; -abilități pentru munca
în echipă. Relații suplimentare
la sediul Liceului Tehnologic
„Dimitrie Filişanu”, la secretariat, telefon/fax: 0251.442.170
/0251.441.805, e-mail: liceu.
filiasi@gmail.com.
l Primăria Comunei Corbi, cu
sediul în localitatea Corbi, str.
Voicu Corvin, nr.235, judeţul
Argeş, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Administrator II în cadrul SCUP
Corbi, 1 (un) post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 01.08.2017, ora 11.00;
-Proba interviu în data de

04.08.2017, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
medii, indiferent de specialitate;
-vechime: minim 3 ani; -are
cetățenia română, cetățenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; -are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exercițiu; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează. 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 Primăriei Comunei Corbi, din com.
Corbi, sat Corbi, str.Voicu
Corvin, nr.235, jud.Argeş.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Corbi,
persoană de contact: Moisescu
Mihail, telefon/fax:
0248.580.005, e-mail: primariacorbi@yahoo.com.
l Clubul Sportiv Botoşani, cu
sediul în localitatea Botoşani,
str.Calea Națională, nr.44,
judeţul Botoşani, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:
numele funcției: 1.Referent de
specialitate, grad profesional I,
compartiment Financiar-contabilitate, Resurse Umane, studii
superioare, normă de lucru 1/1,
experiență în domeniu, vechime
în specializare. 2.Antrenor
maestru, secția atletism, normă
de lucru 1/1, carnet antrenor,
studii superioare, vechime în
domeniul sportului. 3.Antrenor
maestru, secția atletism, normă
de lucru 1/1, carnet antrenor,
studii superioare, vechime în
domeniul sportului. 4.Muncitor
calificat, gr.profes.I, bucătărie,
studii medii, normă de lucru
1/1, vechime în muncă. 5.
Muncitor calificat, gr.profes.IV,
întreținere, studii medii, normă
de lucru 1/1, vechime în muncă.
Total număr posturi=5, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura la sediul
Clubului Sportiv Botoşani, str.
Calea Națională, nr.44, astfel:
-Proba scrisă în data 21.08.2017,
ora 09.00, pentru toate posturile
scoase la concurs; -Proba
interviu pentru postul de referent în data de 23.08.2017, ora
10.00; -Proba interviu pentru
posturile antrenori atletism în
data de 23.08.2017, ora 11.00;
-Proba practică pentru postul
vacant de muncitor calificat I în
data de 23.08.2017, ora 12.00;
-Proba practică pentru postul
vacant de muncitor calif.IV în
data de 23.08.2017, ora 8.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii în
afara celor enumerate mai sus:
Pentru postul de referent de
specialitate gr.I: cursuri de
inspector resurse umane pentru
operare în Revisal, cazier judiciar pentru efectuarea operațiunilor de casierie şi contabilitate

primară. Pentru posturile
vacante de muncitori calif.I şi
IV: abilități pentru munca în
echipă, cunoştințe în domeniul
Sănătății şi Securității în
Muncă. Pentru posturile
vacante de antrenori: abilități de
relaționare-comunicare. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în perioada 11.07.2017- 24.07.2017, la
Compartimentul Resurse
Umane din cadrul CS Botoşani.
Relaţii suplimentare la sediul
Clubului Sportiv Botoşani,
persoană de contact: Melinte
Mariana, telefon: 0231.531.808.
l Clubul Sportiv Şcolar
Alexandria, cu sediul în localitatea Alexandria, str.Carpaţi,
nr.15, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: -Contabil şef, studii
superioare, 1 post, conform HG
286/23.03.2011; -Administrator
financiar, studii superioare, 1
post. Concursul se va desfăşura
astfel: Contabil şef: -Proba
scrisă în data de 01.08.2017, ora
9.00; -Interviul în data de
02.08.2017, ora 9.00. Administrator financiar: -Proba scrisă în
data de 01.08.2017, ora 12.00;
-Interviul în data de 02.08.2017,
ora 12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: Contabil şef: -studii
superioare; -vechime minim 5
ani în funcţie economică;
-cunoştinţe de operare PC;
-cunoştinţe de comunicare şi
relaţii cu publicul. Administrator financiar: -studii superioare; -vechime -nu necesită;
-cunoştinţe de operare PC;
-cunoştinţe de comunicare şi
relaţii cu publicul. 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 Clubului
Sportiv Şcolar din Alexandria.
Relaţii suplimentare la sediul
Clubului Sportiv Şcolar din
Alexandria, persoană de
contact: Piperea Costina,
telefon: 0247.311.947,
0722.779.286, fax: 0247.311.947.
l Clubul Sportiv Municipal
Baia Mare, cu sediul în localitatea Baia Mare, B-dul Unirii,
nr.14A, judeţul Maramureş,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Economist, număr
posturi: 1, conform HG
286/23.03.2011; -Antrenor
maestru, număr posturi: 3,
conform HG 286/23.03.2011;
-Antrenor senior, număr posturi:
1, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
01.08.2017, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 04.08.2017,
ora 10.00. Pentru participarea la
concursul de economist, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
superioare în domeniul
economic; -vechime: în domeniul de referinţă (economic) de
minim 2 ani. Pentru participarea la concursurile de
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antrenor maestru, respectiv
antrenor senior, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: minim
studii medii +şcoală de antrenori; -vechime: în domeniul de
referinţă de minim 1 an. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la
data de 24.07.2017, la sediul
societăţii din Baia Mare, b-dul
Unirii, nr.14A. Relaţii suplimentare la sediul: Baia Mare, b-dul
Unirii, nr.14A, persoană de
contact: Cuciulatan Marius,
telefon: 0740.194.263,
0262.223.790 fax: 0262.223.777,
e-mail: csmbaiamare@yahoo.
com.
l La Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, nr.865
din 23 iunie 2017 la anunţul cu
numărul de înregistrare 96823
al Primăria Comunei Spineni,
județul Olt, adresa:
1104/19.06.2017, pentru
ocuparea funcţiei contractuale:
Şofer PSI, se face următoarea
rectificare: în loc de: „II.Criterii
specifice postului -personal
contractual -perioadă nedeterminată -Şofer PSI din cadrul
aparatului de specialitate al
Primarului comunei Spineni,
județul Olt: 1.studii cel puţin
medii; 2.permis de conducere
categoriile B, C, E; 3.vechime
minimă şofer categoria C, E: 5
ani.” se va citi: „II.Criterii specifice postului -personal contractual -perioadă nedeterminată
-Şofer PSI din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului
comunei Spineni, județul Olt:
1.studii cel puţin medii; 2.
permis de conducere categoriile
B, C, E; 3.Experienţă minimă ca
şofer categoria C, E: 5 ani.”
Restul anunțului rămâne
neschimbat (Prezenta rectificare
nu se datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României,
Partea a III-a).
l Autoritatea Navală Română,
cu sediul în localitatea
Constanţa, str.Incintă Port, nr.1,
jud.Constanţa, organizează
concurs, conform HG 286/2011,
modificată şi completată, pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante: I.Direcţia
Inspecţii Siguranţă şi Securitate
Navală/Biroul ISM/ISPS: -Şef
Birou -1 post; -Inspector specialitate gr.IA -1 post; II.Centrul
Maritim de Coordonare/Serviciul MRCC: -Inspector specialitate gr.IA -1 post; III.Direcţia
Economică/Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Reparaţii,
SSM: -Şofer -1 post. Condiţii
specifice de ocupare a posturilor: -Şef Birou/Biroul ISM/
ISPS /DISSN -1 post: Nivelul
studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Specialitatea de bază:
domeniul naval; Vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei: -minim 6 ani
în domeniul naval. Cerințe
specifice: -Posesor carnet de
conducere categoria B; -Cursuri
specifice siguranţă şi securitate
maritimă; -Cursuri Codul ISM,
Codul ISPS. -Inspector speciali-
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tate gr.IA/Biroul ISM/ISPS /
DISSN -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Specialitatea de bază: domeniul naval;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
-minim 9 ani în domeniul naval.
Cerințe specifice: -Posesor
carnet de conducere categoria
B; -Cursuri specifice siguranţă şi
securitate maritimă; -Cursuri
Codul ISM, Codul ISPS.
-Inspector specialitate gr.IA/
Serviciul MRCC/Centrul
Maritim de Coordonare -1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Specialitatea de bază:
domeniul naval; Vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei: -minim 9 ani
în domeniul naval. Cerințe
specifice: -Posesor brevet
maritim punte; -Certificat de
operator în sistemul
GMDSS-ROC sau GOCvalabil; -Curs limbă engleză
maritimă (IMO standard);
-Adeverinţă/certificat „Competenţe de utilizare a calculatorului”. -Şofer/Serviciul
Administrativ, Aprovizionare,
Reparaţii, SSM/Direcţia Economică -1 post: Nivelul studiilor:
studii medii; Specialitatea de
bază: şcoală de şoferi profesionişti; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei: minim 3 ani. Cerinţe
specifice: -Posesor carnet de
conducere categoria B şi C.
Data-limită pentru depunerea
dosarelor: 24.07.2017, ora 16.00.
1.Selecția dosarelor de înscriere:
25.07-26.07.2017; 2.Proba scrisă:
01.08.2017, la ora 10.00; 3.Interviul: 04.08.2017, ora 10.00; 4.
Afişare rezultate finale:
08.08.2017, la ora 16.00. Depunerea dosarelor de concurs se va
face la sediul Autorităţii Navale
Române, Incinta Port
Constanța, Clădire ANR,
-telefon: 0372.419.830;
0372.419.884. Tematica, bibliografia şi rezultatele finale ale
probelor de concurs se vor afişa
pe pagina oficială: http://portal.
rna.ro/despre noi/organizare/
cariere.
l U.M. 02495 B Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de
consilier clasa I grad asistent în
biroul costuri investiţii din
secţia planificare resurse la
Direcţia planificare integrată a
apărării din Departamentul
pentru politica de apărare şi
planificare. Concursul se organizează la sediul instituţiei şi
constă în următoarele probe: 1.
probă suplimentară
–08.08.2017, ora 09.00; 2. probă
scrisă –08.08.2017, ora 12.00; 3.
interviul– 10.08.2017, ora 12.00.
Detalii privind condiţiile specifice de participare la concurs,
tematica şi bibliografia vor fi
afişate la sediul instituţiei şi pe
pagina web de Internet a departamentului (http:/www.dpap.
mapn.ro). Alte date necesare se
pot obţine şi la tel. 0214023400
int. 1011282. Dosarele de

înscriere se depun la sediul
instituţiei, str. Izvor nr.110,
sector 5, Bucureşti, în termen de
20 de zile de la publicare şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
cu modificările şi completările
ulterioare.
l Primăria comunei Iepureşti,
cu sediul în sat Iepureşti, str.
Mihai Viteazul nr. 85, judeţul
Giurgiu, în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată prin H.G. nr.
1027/2014, organizează concurs
în data de 03.08.2017 pentru
ocuparea unui post contractual
vacant de muncitor necalificat
pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Compartimentului de
Gospodărire Comunală şi
Locativă. I. Condiţii de participare: -are cetăţenia română şi
domiciliul stabil sau reşedinţa
în comuna Iepureşti; -cunoaşte
limba română scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; -are
capacitate deplină de exerciţiu;-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; -studii gimnaziale; -nu se
solicită vechime în specialitatea
studiilor; -nu a fost condamnat
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu ori în legătură cu serviciu, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. II. Acte
necesare înscriere: -cerere de
înscriere; -copie act de identitate; -copiile documentelor care
să ateste nivelul studiilor;
-copia carnetului de muncă
sau, după caz, adeverinţa care
să ateste vechimea în muncă;
-cazier judiciar; -adeverinţă
medicală care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni
înainte de desfăşurarea concursului; -curriculum vitae. Pentru
participarea la concurs, candidaţii pot depune dosarele de
înscriere la sediul Primăriei
comunei Iepureşti, judeţul
Giurgiu, până în data de
26.07.2017, ora 16.00. Afişarea
rezultatelor selecţiei dosarelor
se va face la sediul instituţiei în
data de 28.07.2017, ora 14.00.
Concursul constă în proba
practică, care va fi susţinută în
data de 03.08.2017, ora 10.00 şi
interviu în data de 07.08.2017,
ora 14.00. Bibliografia de
concurs şi relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei,Compartiment Resurse
Umane –d-na Radoi Elena,
telefon 0786.119.435.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, organizează
concurs de recrutare, în data de

LUNI / 10 IULIE 2017
14.08.2017, ora 10.00, proba
scrisă, iar în data de 21.08.2017
interviul, cu respectarea condiţiilor generale prevăzute la art. 54
şi 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr.
188/1999, republicată şi a prevederilor H.G. nr. 611/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare, pentru funcţia
publică de conducere vacantă:
Şef Serviciu Evaluare
Complexă pentru Adulți.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
secretariatul comisiei de concurs
-Serviciul Resurse Umane din
cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului sector 4.Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia de
concurs sunt afişate la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
sector 4, din str. Soldat Enache
Ion nr.1A şi pe pagina de
internet a instituţiei, www.
dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon
0372715100 interior 26 -Serviciul Resurse Umane.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, organizează
concurs de promovare în
funcţie publică de conducere, în
data de 14.08.2017, ora 10.00,
proba scrisă, iar în data de
21.08.2017 interviul, în conformitate cu respectarea condiţiilor generale prevăzute la art.
66 din Legea nr. 188/1999,
republicată şi la art. 140 din
H.G. nr. 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare,
pentru următoarele funcţii
publice de conducere vacante:•Director Executiv –Direcţia de
Asistenţă Socială;•Şef Serviciu
Rezidenţial pentru Persoane
Adulte;•Şef Serviciu Prevenire
Marginalizare Socială;•Şef
Birou Alocaţii şi Indemnizaţii;•Şef Serviciu Secretariat
Comisie Adulți.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 secretariatul comisiei de concursServiciul Resurse Umane din
cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului sector 4.Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.
143 din H.G. nr. 611/2008 cu
modificările şi completările
ulterioare.Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia
de concurs sunt afişate la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
sector 4, din str. Soldat Enache
Ion nr.1A şi pe pagina de
internet a instituţiei, www.
dgaspc4.ro.Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon
0372715100 interior 26 - Serviciul Resurse Umane.

l Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului
şi Adopţie, cu sediul în B-dul
Gheorghe Magheru nr.7, sector
1, Bucureşti, scoate la concurs
în data de 16.08.2017, orele
10:00, la sediul Autorităţii, un
post vacant de consilier juridic
superior din cadrul Serviciului
Juridic -Contencios:Condiţiile
specifice pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier
juridic, gradul profesional superior:
-condiţiile de studii: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
fundamental de ierarhizare
-ştiințe sociale, ramura: stiințe
juridice, domeniu de licență:
drept;-vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 9
ani.Dosarul de concurs va
conţine următoarele documente:a) formularul de înscriere
prevăzut în anexa nr.3 din H.G.
611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;b) copia
actului de identitate;c) copiile
diplomelor de studii şi ale altor
acte care atestă efectuarea unor
specializări;d) copia carnetului
de muncă sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz,
în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;e)
cazierul judiciar;f) adeverinţa
care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;g) declaraţia pe propria
răspundere sau adeverinţa care
să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele mai sus
menţionate se prezintă în copii
legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul
comisiei de concurs.Bibliografia
se ridică de la sediul Autorităţii
în momentul depunerii dosarului de concurs.Dosarele de
concurs se depun în termen de
20 de zile de la data publicării
anunţului.Informaţii suplimentare se obţin la telefon:
021/310.07.89.
l Administrația Municipală
pentru Consolidarea Clădirilor
cu Risc Seismic organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere
vacante (funcții publice): 1.
Director executiv adjunct;2.
Director executiv adjunct;3.Şef
serviciu –Serviciul pentru
Relația cu Proprietarii;4.Şef
serviciu –Serviciul Achiziții şi
Încheiere Contracte.Proba
scrisă a concursului se va desfăşura în data de 22.08.2017, ora
11:00 la sediul Administrației
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic, interviul se va susţine,

de regulă, într-un termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune la sediul Administrației Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic în termen de 20 zile de
la data publicării prezentului
anunţ în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la etajul 4,
mansardă Direcţia Operaţiuni,
de luni până vineri între orele
10.00–15.00. Cerinţele specifice
privind ocuparea posturilor se
vor afişa la sediul Primăriei
Municipiului Bucureşti şi pe
site-ul P.M.B. (www.pmb.ro).
Informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon
3055500, int. 4047.
l Administrația Municipală
pentru Consolidarea Clădirilor
cu Risc Seismic organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante
(funcții publice):1.Expert, grad
profesional principal –Serviciul
pentru Relația cu Proprietarii
-1 post;2.Expert, grad profesional asistent –Serviciul pentru
Relația cu Proprietarii -1
post;3.Expert, grad profesional
superior –Compartiment Asistență Tehnică -3 posturi;4.
Expert, grad profesional principal –Compartiment Asistență
Tehnică –1 post;5.Expert, grad
profesional asistent –Compartiment Asistență Tehnică –1
post;6.Expert, grad profesional
superior -Serviciul Achiziții şi
Încheiere Contracte -2
posturi;7.Expert, grad profesional principal -Serviciul Achiziții şi Încheiere Contracte- 2
posturi;8.Expert, grad profesional asistent -Serviciul Achiziții şi Încheiere Contracte- 1
post;9.Consilier juridic, grad
profesional principal –Serviciul
Juridic, Resurse Umane, Securitatea Muncii –1 post;10.
Expert, grad profesional superior –Serviciul Juridic, Resurse
Umane, Securitatea Muncii –1
post;11.Expert, grad profesional principal –Compartiment
Resurse Umane, Securitatea
Muncii –1 post;12.Referent,
grad profesional asistent –1
post;13. Expert, grad profesional superior –Serviciul Financiar Contabilitate Buget –1
post;14. Expert, grad profesional principal –Serviciul
Financiar Contabilitate Buget
-1 post.Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de
23.08.2017, ora 11:00 la sediul
Administrației Municipale
pentru Consolidarea Clădirilor
cu Risc Seismic, interviul se va
susţine, de regulă, într-un
termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune la sediul Administrației
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic în termen de 20 zile de
la data publicării prezentului
anunţ în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la etajul 4,
mansardă Direcţia Operaţiuni,
de luni până vineri între orele
10.00–15.00. Cerinţele specifice

privind ocuparea posturilor se
vor afişa la sediul Primăriei
Municipiului Bucureşti şi pe
site-ul P.M.B. (www.pmb.ro).
Informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon
3055500, int. 4047.

ANUNȚ DIN 07.07.2017
l Unitatea Militară 01556
Mangalia, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează
concurs pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual, contabil I la biroul
contabilitate din UM 01556
Mangalia. Concursul se desfăşoară la sediul UM 01556
Mangalia, str.Portului, nr.13,
loc.Mangalia, județul
Constanța, astfel: proba scrisă:
în data de 31.07.2017, ora 11.30;
interviul: în data de 04.08.2017,
ora 11.00. Data limită până la
care se pot depune dosarele de
concurs este 21.07.2017, ora
15.30. Detalii privind condițiile
generale şi specifice pentru
ocuparea postului, bibliografia
şi tematica de concurs se pot
obține la sediul UM 01556
Mangalia, str.Portului, nr.13,
loc.Mangalia, jud.Constanţa, pe
portalul posturi.gov.ro sau la
secretariatul comisiei de
concurs. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
0241.750.661/interior 105.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând Combină John Deere
975. Ore Lucru 4.800. Masă
lucru 4m. 5 CP scuturători.
0755.963.393.

CITAȚII
l S.C. Ancamat Com
S.R.L. cu sediul în Bacău,
Calea Republicii nr.76, sc.G,
ap.16 şi puncte de lucru pe str.
Bicaz nr.8 respectiv str. Chimiei
nr.3-5, mun. Bacău, este citată
pentru arbitraj la Tribunalul de
Arbitraj Judiciar Iaşi de pe
lângă Camera de Arbitraj şi
Mediere din mun. Iaşi, B-dul
Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.2,
bl.B2 colț, tr.1, jud. Iaşi, în calitate de pârâtă, la data de
31.07.2017, ora 12.00, în
dosarul nr. 103/2017, având ca
obiect pretenții, în proces
cu S.C. AVA STAR S.R.L., cu
sediul în Paşcani, str. Gării
nr.89, bl.C26 parter, în calitate
de reclamantă.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
l Palfi Dan Anikves, Kemvi
Ida, Bavla Ida, toţi cu domiciliul
necunoscut, sunt citaţi pe data
de 18.09.2017 la Judecătoria
Turda, în dos.455/328/2015, în
calitate de pârâţi.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata de OMV Petrom SA /
Expert Petroleum Solutions
SRL titular al proiectului,
“Lucrari de suprafata, foraj si
echipare 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 solicitare de aviz
este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare.Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare
cu privire la solicitarea 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 solicitantului sau la
SC Expert Serv SRL , cu sediul
in str. Mihai Eminescu, nr. 7,
et.1, Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244513233.
l Just Insolv SPRL notifică
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă in Dosarul
nr. 2540/105/2017, Tribunal

Prahova, conform Sentinţei nr.
546/09.06.2017 privind pe
Dumbrava Florinel „
Construcţii” I.I., cu termenele:
depunere declarații creanță
25.07.2017, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
10.08.2017, întocmirea tabelului
definitiv 05.09.2017, prima
Adunare a Creditorilor având
loc in data 16.08.2017, orele
12.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab.
7B.
l Just Insolv SPRL notifică
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă in Dosarul
nr. 3140/105/2017, Tribunal
Prahova, conform Sentinţei nr.
579/09.06.2017 privind pe SC
Rhodos Construct SRL, cu
termenele: depunere declarații
creanță 31.07.2017, întocmirea
tabelului preliminar al creanțelor 10.08.2017, întocmirea
tabelului definitiv 07.09.2017,
prima Adunare a Creditorilor
având loc in data 14.08.2017,
orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B.
l Judecătoria Iaşi. Dosar
23141/245/2016. Hotarâre
6979/2017 din 19.05.2017:
Admite acţiunea formulată de
reclamanta Vornicu Otilia, cu
domiciliul procedural ales la
Cabinet avocat «Dămătăr
Gertruda» din Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul Vornicu
Dumitru, cu domiciliul în
comuna Ţibaneşti, sat Ţibăneşti,
bloc D1 scara A etaj 2 apartament 5, judeţul Iaşi. Dispune
desfacerea căsătoriei înregistrate sub numărul 36 din 9
octombrie 1983 în Registrul de
stare civilă al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi, din culpa
exclusivă a soţului pârât. Reclamanta va reveni la numele de
familie avut înainte de căsătorie, respectiv „Pichineriu”. Ia
act că nu s-au solicitat cheltuieli
de judecată. Cu apel în termen
de 30 zile de la comunicare.
Cererea de apel, însoţită de
motivele sale, se va depune la
Judecătoria Iaşi.

LICITAȚII
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Unitatea
Administrativ Teritorială
Băleni, Comuna Băleni, Sat
Băleni, judeţul Galaţi, telefon:
0236.330.530, fax:
0236.330.430, e-mail: primariabaleni@yahoo.com. 2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: organizează, în condiţiile
OUG nr.54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică, şi a HG nr.168/2007,
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a

acesteia, precum şi în baza
prevederilor art.91 şi art.123
din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001,
republicată, licitaţie publică în
vederea concesionării pe o perioadă de 49 de ani a suprafeţei
de teren neproductiv şi în parte
mlăştinos în suprafaţă de
18,85ha, situat în extravilanul
comunei Băleni, proprietate
privată a acesteia, conform
Ordinului Prefectului
nr.170/10.05.2005, situat în T52
P2. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire se poate
obţine contra cost de la secretarul UAT (concedentului).
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: între orele 8.00-12.00,
după data publicării anunţului.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului de la care
se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Secretarul UAT. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.54/2006: se
achită suma de 30Lei la casieria Primăriei Băleni.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.08.2017,
ora 10.00. Clarificările se pot
obţine de la Secretarul UAT şi
administratorul public: d-l
Sîrbu Lică. 4.Informaţii privind
ofertele: plicul exterior al
ofertei va purta menţiunea
numelui, adresa şi nr.de telefon
ale
ofertantului.
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 10.08.2017, ora 10.00,
la sediul autorităţii locale.
4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: la sediul
Primăriei Băleni, judeţul
Galaţi. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: în două exemplare, din care un original şi o
xerocopie. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 10.08.2017, ora 12.00.
Licitaţia se va desfăşura la
sediul Primăriei Băleni, judeţul
Galaţi. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: acţiunea în justiţie se
introduce la secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Galaţi. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 05.07.2017.
l SC Grup XL Company SRL,
prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare a activelor
societăţii debitoare, după cum
urmează:Activul nr.1: Hala de
depozitare si birouri administrativ- compus din teren cu
suprafata de 3.127 mp si
constructii cu suprafata utila
de 2.454 mp. situat in Iasi,

Calea Chisinaului nr.35. Pretul
de vanzare fiind in cuantum de
2.353.126,80 lei (respectiv
531.000 Eur) (60% din valoarea
de evaluare fara TVA).Activul
nr.2: Proprietate imobiliara teren situat in Zona Antibiotice, jud.Iasi cu front la E583,
avand suprafata de 8.558 mp.
Pretul de vanzare fiind in
cuantum de 682.619,40lei
(respectiv 154.038EUR) (60%
din valoarea de evaluare fara
TVA).Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor
ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până la
data de 12.07.2017 orele 11.00,
la sediul lichidatorului judiciar
din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi.Licitaţia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar
din Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi, in data de 13 iulie
2017 orele 12.00 şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei şi ale
regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor din data de 24.03.2017.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare
şi desfăşurare a licitaţiei, Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului.Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului
de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de
organizare şi desfăsurare a
licitaţiei.Ofertantii sunt obligati
sa depuna, pana la termenul de
vanzare, o garantie de participare la licitatie in procent de
10% din pretul de incepere a
licitatiei. Garantia se va depune
in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie
să se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi,
până la data de 13.07.2017,
orele 11.00. Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib
Ionela la telefoanele:
0232.240890; 0742.109899, Fax
0232.240890.

Relaţii cu Publicul, Ghişeul
Serviciului Patrimoniu, Autorizări şi Transport zilnic între
orele 8,00 – 16,30, unde se
poate achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon 0233/ 218991,
interior 152, zilnic între orele
8,00 – 16,30.

l Primăria Municipiului
Piatra Neamţ anunţă organizarea licitaţiei publice deschise
în vederea: inchirierii unei
suprafeţe de teren, proprietatea
Municipiului Piatra Neamţ, în
vederea amplasării unui panou
publicitar, situat în str.G-ral
Dăscălescu, nr. 11, bl.T3, în
conformitate cu HCL nr.150
din 29.06.2017.Preţul de
pornire la licitaţie este de 89,11
lei/mp/an pentru zona B,
conform HCL nr.317 din
24.11.2016.Licitaţia va avea
loc în data de 28.07.2017, ora
14,00, la sala de şedinţe a
Primăriei municipiului Piatra
Neamţ, cu sediul în str. Ştefan
cel Mare nr.6-8.Înscrierile si
depunerea ofertelor se fac până
la data de 27.07.2017, ora
16,30, inclusiv, la Primăria
municipiului Piatra Neamţ, str.
Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul

l 1.Informaţii generale privind
proprietarul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primăria
Comunei Izbiceni, str.B-dul
Mihai Viteazul, nr.112, cu sediul
în comuna Izbiceni, jud.Olt, cod
poştal: 237230, tel.0249.535.001,
fax: 0249.535.001, CUI:
5139868, e-mail: primaria_izbiceni@yahoo.com, persoană de
contact: Zăvăleanu Virginia.
2.Informaţii generale privind
obiectul închirierii, în special
descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie
închiriat -suprafaţă 20,74mp
rezultată din măsurători cadastrale din incinta Dispensarului
Medical, poziția 112, domeniul
public. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire:
Documentaţia de atribuire se

l Control Trading SRL, societate in faliment, prin lichidator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, scoate la vanzare
urmatoarele bunuri mobile:
autoutilitara Fiat Doblo, nr.
inmatriculare PH-36-CTR, an
fabricatie 2007 – 1.680 euro;
autoturism Peugeot 107, nr.
inmatriculare PH-15-FPB, an
fabricatie 2009, la pretul de
1.600 euro. Pretul bunurilor
sunt cu TVA inclus. Licitatiile
se vor organiza in data de
12.07.2017, ora 13:30, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de
14.07.2017, 17.07.2017,
19.07.2017, 21.07.2017,
24.07.2017, 26.07.2017,
28.07.2017, 31.07.2017,
02.08.2017, 04.08.2017,
07.08.2017, 09.08.2017,
11.08.2017, 14.08.2017;
16.08.2017, 18.08.2017,
21.08.2017, 23.08.2017,
25.08.2017, 28.08.2017,
30.08.2017, la aceeasi ora si
aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la
sediul lichidatorului judiciar.
Telefon/fax: 0244597808;
mobil:0761132931/0723357858
sau pe site-ul www.andreiioan.
ro.
l SC Braicar SA Brăila, cu
sediul in Brăila, b-dul Independenţei nr 10, bloc B2, vinde prin
licitaţie deschisă cu strigare
mijloace fixe scoase din uz, cu
durata de serviciu indeplinită.
Licitaţia va avea loc la sediul SC
Braicar in zilele de 1-17.07.2017,
orele 12:00. Caietul de sarcini se
poate procura de la sediul SC
Braicar SA Brăila. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.
0239614401-Serviciul Tehnic.
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poate procura de la sediul
Primăriei Izbiceni, str.B-dul
Mihai Viteazul, nr.112, judeţul
Olt. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: Documentaţia de atribuire se poate procura de la
sediul Primăriei Izbiceni,
str.B-dul Mihai Viteazul, nr.112,
judeţul Olt. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului
de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul
juridic al Primăriei Izbiceni,
str.B-dul Mihai Viteazul, nr.112,
jud.Olt. 3.3.Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.54/2006: Preţul
caietului de sarcini este de
30RON. Se achită la casieria
Primăriei Izbiceni.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.08.2017,
ora 12.00. 4.Informaţii privind
ofertele: la sediul Primăriei Izbiceni, str.B-dul Mihai Viteazul,
n r. 1 1 2 , j u d e ţ u l O l t .
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 10.08.2017, ora 12.00,
la sediul Primăriei Izbiceni,
str.B-dul Mihai Viteazul, nr.112,
judeţul Olt. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: sediul
Primăriei Izbiceni, str.B-dul
Mihai Viteazul, nr.112, judeţul
Olt. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un exemplar original
şi un exemplar copie. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 14.08.2017, ora 10.00,
la sediul Primăriei Izbiceni,
str.B-dul Mihai Viteazul, nr.112,
judeţul Olt. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Secţia de contencios a
Tribunalului Olt, sediul: Slatina,
str.Mânăstirii, nr.2, judeţul Olt,
telefon: 0249.414.989, fax:
0249.414.989, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 10.07.2017.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 2436378 eliberat
de Registrul Comerţului pentru
S.C. Master Klass Services
S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
str. Mitropolit Grigore nr. 25,
sector 4, C.U.I. 27942336,
J40/684/2011. Se declară nul.
l Stuparu Cristina titular al
Stuparu Cristina-Corina P.F.A.
identificată prin C.U.I. RO
31014707, F40/4953/2012, cu
sediul social în str. Vlaicu Vodă
nr. 21, sector 3, Bucureşti, declar
pierdute actele originale ale
entităţii: C.U.I., certificatul în
scopuri de TVA, toate certificatele constatatoare. Le declar
nule.

