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OFERTE SERVICIU
l Angajăm sudori MIG-MAG 
în Spania. Salarii nete 2.400-
3 . 0 0 0  e u r o .  Te l e f o n : 
0748.563.746.

l Angajăm dulgheri şi fierari în 
Braşov şi Constanţa. Salariu net 
3.000-3.500 Lei .  Telefon: 
0754.584.872.

Firma distributie zona Metro 
Voluntari angajeaza sofer 
livrator cat.B perioada nede-
terminta. Se acorda masina de 
serviciu, telefon. Program: 
luni-vineri, 08-17. CV pe mail: 
angajari@senic.ro

l Şcoala Gimnazială „Mircea 
cel Bătrân” Piteşti organizează 
concurs în data de 21.08.2017, 
ora 9,00, pentru ocuparea a 2 
posturi de ÎNGRIJITOR, studii 
medii, normă întreagă. Dosarele 
se depun la secretariatul unităţii 
şcolare, în perioada 24.07.2017-
04.08.2017. Informaţii suplimen-
tare – la tel. 0248-276340.

l Oficiul Teritorial pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie Timişoara, cu sediul 
în localitatea Timişoara, B-dul 
Eroilor de la Tisa, nr.22, judeţul 
Timiş, anunţă amânarea concur-
sului, conform HG 286, pentru 
ocuparea postului de Consilier 
juridic, gr.IA, organizat iniţial: 
-Proba scrisă în data de 
26.07.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 01.08.2017, 
ora 10.00; -astfel: la o dată care 
se va comunica ulterior. Prin 
acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, nr. 
916/04.07.2017, pagina 3, cod 
99301. 

l Comuna Coşna, cu sediul în 
localitatea Coşna, sat Coşna, 
nr.1, judeţul Suceava, în baza 
HG 286/2011, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
torului post vacant pe perioadă 
nedeterminată pentru post 
contractual: denumirea postului: 
şofer la Compartimentul admi-
nistrativ, utilităţi comunale, 
transport şcolari. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: -absolvent cu 
studii generale; -să posede 
permis de conducător auto cate-
goriile: B, C, BE, CE, D; 
-vechime în muncă: minim 5 ani. 
Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: -Proba scrisă: data 
de 02.08.2017, ora 10.00, la 
sediul Primăria Coşna, judeţul 
Suceava; -Interviul: data de 

04.08.2017, ora 10.00, la sediul 
Pr imăr ia  Coşna,  judeţul 
Suceava. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial. Date contact: 
tel.0230.575.142, e-mail: primari-
acosna@yahoo.com.

l Primăria Comunei Benesat, 
cu sediul în localitatea Benesat, 
nr.60, judeţul Sălaj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Paznic 
comunal, conform HG 286/2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 
02.08.2017, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 02.08.2017, 
ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: minim 8 clase; 
-apt medical; -fără antecedente 
penale; -cetățenia română; -nu 
sunt condiţii de vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs la 
Primăria Comunei Benesat în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a. 
Relaţii suplimentare la sediul 
P r i m ă r i e i  B e n e s a t , 
tel.0260.654.184. 

l Primăria Comunei Feleacu, cu 
sediul în localitatea Feleacu, 
nr.131, județul Cluj, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a următoa-
relor posturi contractuale 
vacante de execuție: 1 post 
inspector debutant -Comparti-
ment Fond funciar. Probe stabi-
lite: a)selecția dosarelor; b)proba 
scrisă; c)interviul. A.Condiții de 
desfăşurare a concursului: 
-Termenul de depunere a dosa-
relor este 25.07.2017, ora 12.00; 
-Data şi ora organizării probei 
scrise: 02.08.2017, ora 10.00; 
-Data ş i  ora interviului : 
04.08.2017, ora 10.00. Locul 
organizării probei scrise şi a 
interviului: Primăria Comunei 
Feleacu, sat Feleacu, nr.131, 
județul Cluj. B.Condiții de parti-
cipare la concurs: Condiții gene-
ra l e :  conform ar t . 3  d in 
Regulamentul-cadru aprobat 
prin HG nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiții specifice: 1)studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în cadastru; 2)
fără condiții de vechime. C.Bibli-
ografia de concurs -afişată la 
avizierul Primăriei Comunei 
Feleacu, județul Cluj şi pe www.
comunafeleacu.ro. Relații supli-
mentare se pot obține la nr.tel. 
0264.237.097.

l Sport Club Municipal Bacău, 
cu sediul în Bacău, strada Pictor 
Th.Aman, nr.94, jud.Bacău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante, conform 
HG 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv 
HG 1027/2014: 1.Antrenor 
(antrenor III), normă de muncă 
4 ore, proba scrisă în data 
02.08.2017, ora 9.00, proba 
interviu la data de 03.08.2017, 

ora 9.00. Condiţii de participare: 
absolvent al Facultăţii de 
Educaţie Fizică şi Sport- specia-
lizare- Haltere, carnet antrenor 
(antrenor III)- Haltere, vechime 
în domeniu min.15 ani şi să fi 
fost antrenor la Lotul Naţional, 
respectiv să fi făcut sport de 
performanţă-  Haltere .  2 .
Antrenor senior (antrenor II), 
normă de muncă 8 ore, proba 
scrisă în data 02.08.2017, ora 
9.00, proba interviu data de 
03.08.2017, ora 10.00. Condiţii 
de participare: absolvent al 
Facultăţii de Educaţie Fizică şi 
Sport- specializare Înot, carnet 
senior (antrenor II)- Înot, 
vechime în domeniu 8 ani, să fi 
făcut sport de performanţă- 
Înot. Dosarele se depun la 
Compart imentul  Resurse 
Umane din cadrul SCM Bacău, 
în perioada 12.07-25.07.2017, ora 
14.00. Relaţii suplimentare la 
secretarul comisiei de concurs, 
telefon: 0234.512.404.

l Primăria Comunei Scoarța, cu 
sediul în localitatea Scoarţa, sat 
Scoarţa, nr.110, judeţul Gorj, 
organizează concurs, conform 
Legii  nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice 
vacante de: Consilier, grad profe-
s ional  debutant  -1  post . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 
10.08.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 14.08.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţii generale 
prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
Funcţionarilor Publici, republi-
cată, cu modificările şi completă-
r i l e  u l t e r i o a r e ;  - s t u d i i 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
ştiinţe ale comunicării, drept, 
ştiinţe administrative şi ştiinţe 
juridice. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei 
Scoarţa, sat Scoarţa, nr.110, 
Judeţul Gorj. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Comuna Scoarţa, 
sat Scoarţa, nr.110, Judeţul Gorj, 
persoană de contact: Sucea 
Ion-Alin, telefon: 0762.009.728, 
fax: 0253.280.222, e-mail: prima-
riascoarta@gmail.com.

l Spitalul Clinic Nicolae 
Malaxa localitatea Bucureşti, 
Şos.Vergului, Nr.12, Sector 2, 
organizează la sediul spitalului 
concurs pentru ocuparea unui 
post temporar vacant contrac-
tual de execuţie -Îngrijitoare 
-Compartiment Anestezie 
Terapie Intensivă, perioadă 
determinată, conform HG 
nr.286/2011. Condiţiile generale 
şi specifice: Îngrijitoare: -şcoală 
generală, fără vechime; data 
concursului: 26.07.2017, ora 
10.00 -proba scrisă; 28.07.2017 
-interviul, ora 10.00. Data-limită 
de depunere a dosarelor: 
18.07.2017, până la ora 15.00. 
Calendarul de desfăşurare a 

concursului, bibliografia şi tema-
tica se afişează la sediul şi pe 
site-ul spitalului: www.spitalma-
laxa.ro. Date de contact: Ec.
A n g h e l  D a n i e l a , 
tel.021.255.50.85.

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.Muncitor calificat, 
gr.profes.I, compartimentul 
Achiziții Publice -Investiții Patri-
moniu -administrativ -secreta-
riat, studii medii, normă de lucru 
1/1, vechime în muncă. Total 
număr posturi=1, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul Clubului 
Sportiv Botoşani, str.Calea Nați-
onală, nr.44, astfel: -Proba scrisă 
în data 21.08.2017, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 
23.08.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii, în afara 
celor enumerate mai sus: -stare 
de sănătate corespunzătoare; 
cunoştințe de executare a diferi-
telor munci necesare pentru 
întreținerea bazelor sportive, 
spațiilor de antrenament, birouri, 
respectiv tâmplărie, zugrăveli şi 
reparații în baza sportivă; abili-
tăți pentru munca în echipă; 
cunoştințe în domeniul Sănătății 
şi Securității în Muncă. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în peri-
oada 12.07.2017- 25.07.2017, la 
Compart imentul  Resurse 
Umane din cadrul CS Botoşani. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Clubului Sportiv Botoşani, 
persoană de contact: Melinte 
Mariana, telefon: 0231.531.808.

l Primăria Comunei Andrid, cu 
sediul în localitatea Andrid, str.
Principală, nr.508, judeţul Satu 
Mare, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: 1.Şoferi, 
2  p o s t u r i ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011; 2.Muncitori cali-
ficaţi, 2 posturi, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 02.08.2017, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei 
Andrid; -Proba interviu în data 
de 04.08.2017, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei 
Andrid. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Şofer, 1 post: -studii 
-minim şcoală profesională; 
-vârsta minimă: 21 ani împliniţi; 
-posesor permis de conducere 
categoria D; atestat şofer trans-
port persoane; -nu 
sunt condiţii de 
vechime. 2.Şofer, 1 
p o s t :  - s t u d i i 
-minim şcoală 
profesională; 
-vârsta minimă: 21 
a n i  î m p l i n i ţ i ; 
-posesor permis de 
conducere catego-
riile B şi C; -nu 
sunt condiţii de 
vechime. 
3.Muncitor cali-
f i c a t ,  1  p o s t : 
-vârsta minimă: 18 

ani împliniţi; -studii -minim 
şcoală profesională; -posesor 
permis de conducere categoria 
Tr.; -calificare în meseria mecanic 
utilaje grele şi agricole; -nu sunt 
condiţii de vechime. 4.Muncitor 
calificat, 1 post: -vârsta minimă: 
18 ani împliniţi; -studii -minim 
şcoală profesională; -calificare în 
meseriile electronist automati-
zări şi lăcătuş întreţinere; -nu 
sunt condiţii de vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de 25.07.2017, ora 15.00, la 
sediul Primăriei Comunei 
Andrid. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei 
Andrid, persoană de contact: 
Nyilvan Marcel Dumitru, 
telefon: 0261.820.409, fax: 
0261.820.492, e-mail: prima-
riaandrid@yahoo.com. 

l Spitalul Prof. Dr. Constantin 
Angelescu, cu sediul în Bucu-
reşti, str.Aleea-Căuzaşi, nr.49-51, 
sector 3, organizează concurs 
pentru ocuparea postului 
contractual vacant de: -un post 
asistent medical debutant, speci-
alitatea generalist (fără vechime) 
-Compartimentul ATI: -studii 
finalizate cu absolvirea şcolii 
postliceale sanitare; -certificat de 
membru eliberat de OAMG-
MAMR. Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar 
vacant, candidații trebuie să 
îndeplinească condiții generale 
conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul 
Spitalului Prof.Dr. Constantin 
Angelescu în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, între orele 9.00-
14.00, şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
02.08.2017, ora 10.00, iar proba 
practică va avea loc în data de 
08.08.2017, ora 10.00, la sediul 
Spitalului Prof.Dr. Constantin 
Angelescu. Relaţii suplimentare 
şi tematica se pot obţine de la 
sediul Spitalului Prof.Dr. 
Constantin Angelescu, Biroul 
Resurse  Umane ,  t e l e fon 
nr.021.323.30.40/ int.443. 

l U.A.T. Municipiul Sebeş orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a  unei funcţii 
publice de conducere vacantă de: 
1.Director executiv, gradul II 
-Direcţia Poliţia Locală Sebeş -Id 

Post 206710. Probele stabilite 
pentru postul de conducere de 
director executiv, gradul II 
-Direcţia Poliţie Locală Sebeş 
sunt: proba scrisă şi interviul. 
Data, ora şi locul desfăşurării 
concursului: -11.08.2017, ora 
11.00 Sebeş, sediul Primăriei 
Municipiului Sebeş -proba scrisă; 
-data, ora şi locul desfăşurării 
interviului se vor anunţa odată 
cu afişarea rezultatelor la proba 
scrisă; Termenul de depunere al 
d o s a r u l u i  d e  î n s c r i e r e : 
31.07.2017, ora 14:00. Condiţii 
de participare pentru postul de 
director executiv, gradul II- 
Direcţia Poliţie Locală: -candi-
datul trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
-privind Statutul funcţionarilor 
publici cu modificările şi comple-
tările ulterioare; -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor juri-
dice; -studii de masterat sau 
postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, manage-
ment ori în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 3 ani; -aviz  
psihologic valabil pentru îndepli-
nirea funcţiei publice de director 
executiv -Poliţia Locală.

l Consiliul Judeţean Suceava 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie temporar vacantă de 
inspector de specialitate gradul 
IA la Serviciul diasporă şi parte-
neriate externe din cadrul apara-
t u l u i  d e  s p e c i a l i t a t e  a l 
Consiliului Județean Suceava. 
Concursul se organizează la 
sediul Consiliului Judeţean 
Suceava, în data de 26.07.2017, 
orele 10,00, proba suplimentară 
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eliminatorie de limba străină și în 
data de 31.07.2017, proba scrisă. 
Interviul va avea loc într-un 
termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. I. Condiţii generale: candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 3 din 
Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului României 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. II. 
Condiţiile specifice: studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; vechimea în specialitatea 
studiilor absolvite: minimum 4 
ani și 6 luni; cunoștințe limba 
germană: citit, scris, vorbit - nivel 
mediu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului, la registratura 
Consiliului Judeţean Suceava, 
din str. Ştefan cel Mare, nr. 36. 
Relaţii suplimentare cu privire la 
conţinutul dosarului, bibliografie, 
etc. se pot obţine de la: avizierul 
instituţiei și pagina web www.
cjsuceava.ro; secretarul comisiei, 
tel. 0230.210.148, interior 106. 

l  A c a d e m i a  d e  P o l i ţ i e 
„Alexandru Ioan Cuza” cu sediul 
în București, Aleea Privigheto-
rilor nr. 1A, sector 1, organizează 
concurs în vederea ocupării, prin 
recrutare din sursă internă, din 
rândul ofiţerilor de poliţie care 
îndeplinesc condiţiile legale, un 
număr de 4 (patru) posturi, după 
cum urmează: a. Facultatea de 
Poliţie – Departamentul de 
Criminalistică: instructor de 
poliţie principal I (personal 
didactic de predare), la poziţia 55 
– disciplinele Tactică Criminalis-
tică și Metodologie criminalistică; 
instructor de poliţie principal V 

(personal didactic de predare), la 
poziţia 58 – disciplinele Tehnică 
criminalistică și Tactică crimina-
listică; instructor de poliţie prin-
cipal V (personal didactic de 
predare), la poziţia 59– discipli-
nele Tehnică criminalistică și 
Tactică criminalistică; b. Facul-
tatea de Poliţie – Departamentul 
de Educaţie Fizică: instructor de 
poliţie principal I (personal 
didactic de predare), la poziţia 
75– disciplina Educaţie fizică. 
Concursul va avea loc în peri-
oada 11.07.-01.08.2017 la sediul 
Academiei de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza”. Cererile de partici-
pare la concurs, înregistrate la 
Registratura unităţii, se depun 
personal la Serviciul Manage-
ment Resurse Umane din cadrul 
Academiei de Poliţie, până la 
data de 14.07.2017, orele 14.00. 
Relaţii suplimentare referitoare 
la condiţiile și documentele nece-
sare pentru participarea la 
concurs, precum și tematica și 
bibliografia de concurs, pot fi 
obţinute la sediul Academiei, de 
luni până vineri între orele 09.00-
14.00, direct sau telefonic (la 
021.317.55.23 interior 17204), 
precum și pe pagina www.acade-
miadepolitie.ro – Secţiunea 
Informaţii publice - Anunţuri 
Resurse Umane.

l Pentru încadrarea ca funcți-
onar public cu statut special în 
sistemul administrației peniten-
ciare (ofițer și agent de peniten-
ciare), Penitenciarul Mărgineni  
scoate la concurs 18 posturi 
vacante, după cum urmează: -1 
post de ofițer (formare profesio-
nală); - 2 posturi de ofițer 
(educație); - 6 posturi de agent 
operativ  - bărbați; - 3 posturi de 
agent operativ (grupă de inter-
venție) - bărbați; - 2 posturi de 
agent operativ (evidență deți-
nuți); - 1 post agent operativ 
(monitor sportiv); - 1 post agent 
administrativ (gospodar); - 2 
posturi agent administrativ 
(magaziner) ;  Dosarele  de 
candidat se depun în termen de 
15 zile lucrătoare de la data 

publicării anunțului, la structura 
de resurse umane din Penitenci-
arul Mărgineni. Taxa de înscriere 
la concurs este de 85 lei. Alte 
informaţii suplimentare se pot 
obţine pe site-ul Penitenciarului 
Mărgineni (http://anp.gov.ro/web/
penitenciarul-margineni, secţi-
unea Carieră – Concursuri) și la 
structura de resurse umane din 
Penitenciarul Mărgineni.

l Penitenciarul București -Jilava 
organizează concurs pentru 
ocuparea din sursă externă a 
următoarelor posturi vacante: -1 
post ofițer (formare profesio-
nală); -1 post ofițer (asistent 
social); -1 post agent secretariat; 
-1 post agent tehnic (operator 
audio-video); -2 posturi agent 
operativ (educație); -2 posturi 
agent operativ (monitor sportiv). 
Dosarele de candidat se depun la 
sediul Penitenciarului București 
-Jilava, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului. Taxa de participare la 
concurs este de 85 de lei. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul Penitenciarului 
Bucureșt i -Ji lava,  te lefon: 
021/457.01.82,  int.  149 și 
accesând site-urile www.anp.gov.
ro/web/penitenciarul-bucuresti-ji-
lava/ și www.anp.gov.ro, Secți-
unea Carieră -Concursuri din 
sursă externă.

l Penitenciarul Mioveni scoate 
la concurs din sursă externă cinci 
posturi vacante de funcționar 
public cu statut special în 
sistemul administrației peniten-
ciare, astfel: -1 post ofițer (asis-
tent social); -4 posturi agent 
operativ (bărbați). La concurs pot 
participa persoanele care îndepli-
nesc condiţiile generale, precum 
și condițiile specifice postului. 
Anunţul de concurs este afișat la 
av iz ieru l  Peni tenc iarulu i 
Mioveni, pe site-ul propriu (www.
anp.gov.ro/penitenciarul-mio-
veni) și pe site-ul Administrației 
Naționale a Penitenciarelor 
(www.anp.gov.ro, secțiunea 
Carieră – Concursuri din sursă 

externă – Concursuri în curs de 
derulare). Informații suplimen-
tare se pot obține de la structura 
de resurse umane din cadrul 
Penitenciarului Mioveni (telefon 
0248.260.000, int.154).

l Penitenciarul  Bistriţa,  scoate 
la concurs pentru  ocupare  din  
sursă  externă     5(cinci) posturi 
vacante de agent operativ 
(bărbați), 1(unu) post vacant de 
agent secretariat și 1(unu) post 
vacant de agent tehnic (bucătar). 
Informaţii suplimentare cu 
privire la condiţiile generale și 
specifice de participare la 
concurs, tematică, bibliografie și 
probe de concurs, puteţi  obţine la 
sediul unităţii  din Bistriţa, strada 
Tărpiului, nr.22,  judeţul Bistri-
ţa-Năsăud, telefon 0263.238.175, 
de pe site-ul unităţii http://anp.
gov.ro/web/penitenciarul-bistrita 
și de pe site-ul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor 
(www.anp.gov.ro, secţiunea 
Carieră – Concursuri din sursă 
externă – Concursuri în curs de 
derulare).

l Institutul de Chimie Macromo-
leculară „Petru Poni” cu sediul în 
Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă, 
nr.41A, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant 
de Asistent de cercetare- în dome-
niul: Fizica polimerilor. Concursul 
se va desfășura conform Legii 
319/2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art.15, alin.(6) și se vor depune în 
termen de 30 zile de la publicarea 
anunţului. Detalii privind calen-
darul de desfășurare al concur-
sului,  condiţiile specifice, 
tematica,  bibliografia de concurs 
sau relaţii suplimentare se pot 
obţine la Serviciul resurse umane, 
sediul Institutului de Chimie 
Macromoleculară ”Petru Poni” 
din Iași, telefon 0232.260.332, 
interior 168, email: balan.cata-
lina@icmpp.ro sau pe site-ul 
www.icmpp.ro.

l Primăria comunei Sîntana de 
Mureș organizează concurs 
pentru ocuparea unor funcții 
publice vacante de: 1.referent 
clasa III gradul profesional supe-
rior în cadrul Biroului contabili-
tate, impozite și taxe locale; 2. 
inspector clasa I gradul profesi-
onal asistent în cadrul Biroului 
contabilitate, impozite și taxe 
locale; 3. consilier clasa I gradul 
profesional principal în cadrul 
Compartimentului achiziţii 
publice. Condiţiile de desfășurare 
a concursului: data până la care 
se pot depune dosarele de 
înscriere: în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României- 
partea a III-a (31 iulie 2017); 
data, ora și locul organizării 
probei scrise: 10 august 2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei 
comunei Sîntana de Mureș, str.
Morii, nr.26. Interviul se va 
susţine cu respectarea prevede-
rilor art.56 alin.(1) din HG 
nr.611/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs: 1.pentru funcția 
publică de referent clasa III 
gradul profesional superior, în 
cadrul Biroului contabilitate, 
impozite și taxe locale: condiţii 
generale: studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; vechime 
în specialitatea studiilor minim 9 
ani; 2.pentru funcția publică de 
inspector clasa I, gradul profesi-
onal asistent, în cadrul Biroului 
contabilitate, impozite și taxe 
locale: condiţii generale: studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; vechime în specialitatea 
studiilor minim 1 an; condiţii 
specifice: specialitatea studiilor 
absolvite: știinţe economice, 
științe juridice, științe adminis-
trative; 3.pentru funcţia publică 
de consilier clasa I gradul profesi-
onal principal în cadrul Compar-
timentului achiziţii publice: 
condiţii generale: candidaţii 
trebuie să întrunească condițiile 
generale prevăzute de art.54 din 

Legea nr.188/1999 privind 
statutul funcționarilor publici, 
republicată 2, cu modificările și 
completările ulterioare; condiţii 
specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul științe ingine-
rești, vechime în specialitatea 
studiilor minim 5 ani. Dosarul de 
înscriere la concurs va cuprinde 
documente prevăzute de art.49 
din HGR nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind orga-
nizarea și dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, modificată 
și completată. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
primăriei comunei Sîntana de 
Mureș, telefon 0265.323.517. 

l Spitalul Orășenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiș, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: Asistent medical 
debutant -un post la Cabinet 
Obstetrică-Ginecologie în cadrul 
ambulatorului integrat, studii 
școală postliceală; Îngrijitoare 
-un post la Compartimentul 
Obstetrică-Ginecologie, studii 
școală generală, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Pentru postul 
de asistent medical debutant: 
-Proba scrisă în data de 01 august 
2017, ora 10.00; -Proba practică 
în data de 01 august 2017, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
01 august 2017, ora 14.00. 
-Pentru postul de îngrijitoare: 
-Proba scrisă în data de 01 august 
2017, ora 10.30; -Proba practică 
în data de 01 august 2017, ora 
13.30; -Proba interviu în data de 
01 august 2017, ora 14.30. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -îndeplinește 
condiţiile de studii; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii 

Ploiești - Serviciul Executare Silită. Dosar executare 2995939. Nr. 19159/28.06.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 28. 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 26, luna iulie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, bulevardul 

București, nr. 39 A, Clădirea Hippodrom Office Center, et. 1, se vor vinde la licitație următoarele    

bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SOS SERVICE SRL, cu sediul în localitatea Băicoi, str. 

Înfrățirii, nr. 85, CUI 2995939, a II - a licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile             

reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al 

licitației , exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; Escavator pe șenile Liebher 912 LC-24TO, 

seria 248-119, culoare portocalie, an fabricație 1994, Nu sunt, 58.607 lei, 19%; Distribuitor asfalt 

marca Dynapac F 14C seria 755158, culoare portocaliu și verde, an fabricație 1995, Nu sunt, 96.290 

lei, 19%; Distribuitor material antiderapant Hilltip HTS7500, an fabricație 2012, seria 01136,     

culoare gri - inox, Nu sunt, 54.374 lei, 19%; Autospecială pentru deszăpezire MAN 4x4, seria 

WMAM082556Y018957, culoare roșu - portocaliu, an fabricație 1995, diesel, tracțiune integrală, nr. 

înmatriculare PH-15-SFH, Nu sunt, 51.269 lei, 19%; Total: 260.540 lei. Invităm pe cei care pretind 

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

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 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 licitației; 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 proprie 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,res-

pectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, 

vă puteți adresa la sediul nostru din șos. București - Ploiești, nr. 39 A, Clădirea Hippodrom Office 

Center, et. 1 sau la numărul de telefon 0244.700.931/ 123. Data afișării: 11.07.2017.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Fizice. Operator de date cu caracter personal nr. 20002. Dosar de executare 

nr. 510059/2008. Nr. 510059 din 07.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului 

de bunuri imobile. Anul 2017, luna 07, ziua 24. 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, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane OLOIANU 

NICULAE, prima licitație/ licitația a IV - a: a). Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri, în suprafață 

de ... mp, compusă din ...și construită din ... și învelită cu ... și teren aferent în suprafață de ... mp, 

situate în localitatea ..., comuna ..., zona B, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei, 

(exclusiv TVA *)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori,Sarcini; -, -; 

b). Teren intravilan care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață 

de 1.565 mp, situat în localitatea Radu Negru, Tarla 19/1, Parcela 1, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de 

pornire al licitației 12.557 lei (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, Creanțe - 8.486 lei; c). Alte bunuri ..., preț de evaluare/ de 

pornire al licitației ... lei, (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după 

caz: Creditori, Sarcini; -, -. 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; 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 proprie 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 

numărul de telefon 0242.312.939, int. 120/ 148. Data afișării: 11.07.2017.



16 MARȚI / 11  IULIE  2017ANUNȚURI
în legătură cu serviciul; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează; -vechimea în specialitate 
nu este necesară. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 24 iulie 
2017, ora 15.00, la sediul Spita-
lului Orăşenesc Făget, Str.Spita-
lului, nr.4. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Orăşenesc 
Făget, persoană de contact: 
Chelariu Belinda, telefon: 
0256.320.860,  int .19,  fax: 
0256.320.039.

l Penitenciarul Bacău scoate la 
concurs 10 posturi vacante -ofițer 
şi agent, după cum urmează: -2 
posturi ofiţer asistent social; -1 
post agent tehnic educaţie 
operator audio-video; -4 posturi 
de agent operativ bărbaţi; -1 post 
agent tehnic fochist; -1 post agent 
secretariat; -1 post ofiţer medic 
primar veterinar. Dosarele de 
înscriere se depun la Penitenci-
arul Bacău până la data de 01 
august 2017, inclusiv, ora 15.00. 
Taxa de participare la concurs 
este de 85RON şi se plăteşte la 
Penitenciarul Bacău. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Penitenciarul Bacău şi pe site-ul: 
http://anp.gov.ro/penitencia-
rul-bacau/cariera/concursuri/.

l Penitenciarul Aiud organi-
zează concurs din sursă externă 
pentru ocuparea a 3 posturi de 
funcţionari publici cu statut 
special, după cum urmează: -1 
post de agent administrativ 
(responsabil economic); -1 post de 
agent administrativ (gospodar); 
-1 post de agent tehnic (condu-
cător auto-mecanizator). Depu-
nerea dosarelor complete se va 
realiza în termen de 15 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
ţului, respectiv până la data de 01 
august 2017, ora 15.00, inclusiv. 
Condițiile generale, condițiile 
specifice de participare la 
concurs, probele de concurs, 

tematicile şi bibliografiile se pot 
obţine de la sediul Penitencia-
rului din Aiud, strada Morii, 
nr.7-9, judeţul Alba, telefon: 
0258.861.021, interior: 120 sau de 
pe paginile web: www.anp.gov.ro 
şi www.paiud.gov.ro, secțiunea 
Carieră.

l Penitenciarul Miercurea Ciuc 
scoate la concurs 6 posturi 
vacante: -1 post de ofițer 
(sănătate şi securitate în muncă); 
-1 post ofițer (educație); -3 posturi 
de agent operativ (bărbaţi); -1 
post agent tehnic (audio-video). 
În termenul de înscriere, de 15 
zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, adică până 
la data de 01 august 2017, ora 
15.00, inclusiv, candidaţii depun 
dosarele de candidat complete la 
structura de resurse umane din 
unitate. Taxa de participare la 
concurs este de 85Lei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul unității, str.Zöld Péter, nr.2, 
şi pe site-ul unităţii: http://anp.
gov.ro/penitenciarul-miercu-
rea-ciuc/cariera/concursu-
r i -d in-sursa-externa/ş i  a l 
Administraţiei Naţionale a Peni-
tenciarelor. 

l Penitenciarul Arad organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui număr de 23 de posturi 
vacante de ofiţer şi agent, la Peni-
tenciarul Arad, după cum 
urmează: -4 posturi ofiţeri: -1 
post ofiter (sănătate şi securitate 
în muncă); -1 post ofiţer psiholog 
(resurse umane); -1 post ofiţer 
(educator); -1 post ofiţer (inginer 
agronom); -19 posturi agenți: -1 
post agent (arhivă şi secretariat); 
-1 post agent (asistent medical 
-medicină dentară); -10 posturi 
agent operativ (bărbaţi); -2 
posturi agent operativ (femei); -1 
post agent tehnic (educaţie); -1 
post agent administrativ (maga-
ziner); -1 post agent tehnic (elec-
trician); -1 post agent tehnic 
(instalator); -1 post agent tehnic 

(instalator-spălătorie). Înscrierile 
la concurs se fac la sediul Peni-
tenciarului Arad, Calea 6 Vână-
tori, FN, Arad, până la data de 
01.08.2017, inclusiv. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de pe 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor,  secţiunea 
„Carieră -Concursuri din sursă 
externă” sau la sediul Penitencia-
rului Arad -Biroul Resurse 
umane şi formare profesională, 
t e l e f o n :  0 2 5 7 . 2 1 2 . 6 6 1 , 
0257.212.663. 

l Școala Gimnazială Corbii 
Mari, cu sediul în com.Corbii 
Mari, str.Primăriei, nr.9, județul 
Dâmbovița, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tual vacante pe perioadă nedeter-
minată de îngrijitor, o normă, în 
c o n f o r m i t a t e  c u  H G 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare privind 
stabilirea principiilor de ocupare 
a unui post vacant şi HG 
1047/2014. Concursul se va 
desfăşura în trei etape: selecția 
dosarelor, proba scrisă şi proba 
practică. Concursul se va desfă-
şura în data de 28 august 2017- 
proba scrisă  şi în data de 29 
august- proba practică. Dosarele 
se pot depune până la data de 26 
iulie 2017, ora 16.00, la secretari-
atul Școlii Gimnaziale Corbii 
Mari. Datele de desfăşurare a 
concursului, condițiile de partici-
pare la concurs, condițiile de 
desfăşurare a concursului, lista 
cu actele necesare pentru 
înscrierea la concurs, precum şi 
bibliografia sunt afişate la avizi-
erul Școlii Gimnaziale Corbii 
Mari. Relaţii suplimentare la 
secretariatul instituţiei la telefon: 
0245.716.129.

l Pentru încadrarea ca funcţi-
onar public cu statut special în 
sistemul administraţiei peniten-
ciare (ofiţer şi agent de peniten-
ciare), Penitenciarul Botoşani 
scoate la concurs 15 posturi 

vacante, după cum urmează: -9 
posturi agent operativ- bărbaţi; -1 
post  agent  adminis trat iv 
(gospodar); -2 posturi ofiţer 
(psiholog); -1 post ofiţer (asistent 
soc ia l ) ;  -2  postur i  of i ţer 
(educaţie). Termenul de depunere 
a dosarelor complete este de 31 
iulie 2017, orele 15.00, la Peniten-
ciarul Botoşani. Taxa de partici-
pare la concurs este de 85 lei; 
Relaţii suplimentare privind 
condiţiile de înscriere se pot 
obţine la sediul Penitenciarului 
Botoşani, pe site-ul unităţii 
(http://anp.gov.ro/web/penitencia-
rul-botosani/carieră) şi al Admi-
n i s t r a ţ i e i  N a ţ i o n a l e  a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră - Concursuri 
din sursă externă- Concursuri în 
curs de derulare).

l Aeroclubul României  cu 
sediul în Bucureşti, bd. Lascar 
Catargiu nr. 54 sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante în data  de 
08.08.2017, ora 10.00  proba 
scrisă, respectiv în data de 
15.08.2017, ora 10.00 interviu. 
Dosarele se depun la sediul Aero-
clubului României până la data 
25.07.2017, ora 12.00. Relaţii 
suplimentare se obţin la telefon 
0372.705.952 –persoana de 
contact  Călin Cristiana. Candi-
daţii trebuie  să îndeplinesca 
condiţiile specifice pentru postul 
scos la concurs astfel: •Mecanic 
aviaţie clasa I -AT Bucureşti+ AT 
Braşov+ AT Cluj+ Secţia de 
reparaţii şi întreţinere de bază –4 
posturi: -studii medii  sau şcoală 
profesională; -deţine licenţă de 
personal tehnic aeronautic în 
termen de valabilitate sau are 
pregătirea de specialitate cores-
punzătoare funcţiei şi min 6 ani 

de experienţa în activitatea 
tehnică aeronautică. •Referent 
Tr. II –Detaşament AUMA  –1 
post: -studii medii; -vechime în 
muncă 3 ani; -cunoştinţe de 
operare pe calculator. •Dispecer 
operaţiuni zbor debutant- AT 
Bucureşti– 1 post: -studii medii; 
-deţine licenţă  de personal 
operativ aeronautic în termen de 
valabilitate, fără experienţă prac-
tică aeronautică. Calendarul de 
desfăşurare a concursului: -12.07. 
–25.07.2017- depunere dosare 
înscriere concurs (ora 12,00); 
-27.07.2017- selecţie dosare şi 
afisare rezultat; -28.07.2017- 
depunere contestaţii selecţie 
dosare; -31.07.2017- soluţionare 
contestaţii selecţie dosare şi 
afişare; -08.08.2017- proba scrisă 
–ora 10.00; -09.08.2017 -afişare 
r e z u l t a t e  p r o b a  s c r i s ă ;  
-10.08.2017  -depunere contestaţii 
proba scrisă; -11.08.2017 -soluţio-
nare contestaţii probă scrisă şi 
afişare; -15.08.2017  -interviu 
î n c e p â n d  c u  o r a  1 0 , 0 0 ; 
-16.08.2017 - afişare rezultate 
interviu; -17.08.2017  -depunere 
contestaţii interviu; -18.08.2017 
-soluţionare contestaţii interviu şi 
afişare rezultate finale.
Informaţii privind înscrierea la 
concurs şi depunerea dosarelor: 
•Candidaţii trebuie să îndepli-
nescă condiţiile minime de 
vechime în specialitate  necesare 
exercitării funcţiei. •În termen de 
10 zile de la publicarea anunţului, 
respectiv până în data de 
25.07.2017 ora 12.00, candidaţii 
depun dosarul de concurs care va 
conţine obligatoriu: a) Formu-
larul de înscriere (se pune la 
dispoziţie de către Serviciul 
Resurse Umane al Aeroclubului 
României); b) Copia actului de 
identitate; c) Copia diplomei de 

studii şi a altor acte care atestă 
efectuarea specializării; d) Copii 
licenţe care atestă specializarea 
pentru postul solicitat (pentru 
presonalul tehnic şi operaţional); 
e) Copia carnetului de muncă  şi/
sau adeverinţă care  să ateste 
vechimea în muncă  şi după caz, 
vechimea în specialitate necesare 
ocupării funcţiei; f) Curriculum 
Vitae; g) Cazierul judiciar; h) 
Adeverinţă care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de medicul de familie 
sau  de către unităţi sanitare 
abilitate şi care să conţină în clar, 
data, numele emitentului şi cali-
tatea acestuia –în format stan-
dard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice. •Actele prevă-
zute la  pct. 2 lit. b) -e) vor fi 
prezentate şi în original, în 
vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea.

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârii nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
Institutul de Stat pentru Testarea 
şi Înregistrarea Soiurilor anunţă 
scoaterea la concurs în data de 
02.08.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă şi interviul -care se va 
stabili ulterior de către comisie, 
conform prevederilor legale, 
după perioada contestaţiilor, a 
următoarelor funcţii contractuale 
de execuţie vacante: -1 post de 
muncitor calificat I în cadrul 
Centrului pentru Testarea Soiu-
rilor Luduş, Judeţul Mureş; -1 
post de muncitor calificat I în 
cadrul Centrului pentru Testarea 
Soiurilor Negreşti, Judeţul Vaslui. 
Condiţiile specifice prevăzute în 
fişa postului pentru funcţiile 
menţionate mai sus: -Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat sau şcoală profesională; 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Fizice. Operator de date cu caracter personal nr. 20002. Dosar de executare 

nr. 4907/2013. Nr. 4907 din 07.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de 

bunuri imobile. Anul 2017, luna 07, ziua 07. 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 10, luna 08, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane COSTEA 

MARIAN și TICU PETRONELA, licitația I - a: a). Cota 13/16 din clădire - casă de locuit în suprafață de 90 

mp contruită din zidărie portantă, șarpantă din lemn și învelită cu tabla și cota 5/8 din teren intra-    

vilan în suprafață de 1516 mp, situate în localitatea Cuza Vodă, str. ..., nr. ..., carte funciară nr. 

40365/30.06.2016, preț de evaluare/ de pornire al licitației 245.367 lei (exclusiv TVA), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași,Creanțe - 100.831 

lei; b). Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață de ..., 

situat în localitatea comuna Jegalia, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei 

(exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -; c). 

Alte bunuri, situat în comuna ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației (exclusiv TVA) și situate în 

comuna ..., județul ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ..., grevate de următoarele drepturi 

reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. 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; 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 proprie 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: 

Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939, int. 120/ 148. 

Data afișării: 12.07.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Executări 

Silite Cazuri Speciale. Direcția Operativă de Executare Silită. Serviciul executări silite cazuri speciale 

regional Ploiești. Nr. A_EPL 1575 din 10.07.2017. Anunț privind vânzarea ansamblului de bunuri 

imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 

22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se va vinde la licitație, următorul ansamblu de bunuri imobile, 

proprietatea debitorului, astfel: I. În ziua de 01, luna august, anul 2017, ora 12.00, ansamblu de 

bunuri imobile proprietatea debitorului S.C. OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A. 

S.A., (fosta S.C. ROMPETROL S.A.), CUI 3347498 cu domiciliul fiscal în București, P-ța Presei Libere, 

nr. 3-5, sector 1, licitația a I-a, dosar de executare nr. 1295563: - teren intravilan, în suprafață de 

18.733 mp, conform actelor și 18.664 mp conform suprafeței măsurate, situat în localitatea Florești, 

nr. 62, jud. Prahova, înscris în CF nr. 21445 și nr. CAD 21445, UAT Florești, preț de pornire al licitației 

421984 lei (plus TVA*) 19%); - construcții situate în localitatea Florești, nr. 62, jud. Prahova, înscrise 

în CF nr. 21445, și nr. CAD 21445-C1 birouri, nr. CAD 21445 - C2 magazie metalică și nr. CAD 21445 - 

C3 magazie metalică, UAT Florești, preț de pornire al licitației 100227 lei (plus TVA*) 19%), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenția Națională de Administrare 

Fiscală - Hotărârea judecătorească nr.1156 din 07.10.2014 emisă de CA București Secția Penală; 

Agenția Națională de Administrare Fiscală - Proces Verbal de sechestru asigurator pentru bunuri 

imobile nr. 1295563/30.10.2014 emis de ANAF DGAMC București. *) Regimul și cotele de taxă pe 

valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 

227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 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 licitației. Plata taxei se va 

efectua în contul IBAN RO50TREZ521500530X014952, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod fiscal 

2844936, deschis la Trezoreria Ploiești; 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) declarație pe proprie răspundere a ofertan-

tului prin care certifică 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: nu este cazul. Alte informații de interes pentru 

cumpărător, după caz: autovehiculul poate fi vizionat la domiciliul fiscal al debitoarei. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244.407710, interior 650. 

Anunțurile cu datele de identificare ale bunurilor scoase la licitație se găsesc pe site-ul ANAF 

(www.anaf.ro) la secțiunea “Anunțuri” - “Valorificarea prin licitație a bunurilor sechestrate“ - Unitate/ 

Subunitate fiscală “Ploiești - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Ploiești“ - Categoria 

“Bunuri mobile“și/ sau “Bunuri imobile“. Data afișării: 11.07.2017.
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-Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: -. 
Concursul va avea loc la sediul 
Institutului de Stat pentru 
Testarea şi Înregistrarea Soiu-
rilor din Bd. Mărăşti nr. 61, 
Sector 1, Bucureşti, în data de 
02.08.2017, ora 10.00- proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
ţului, respectiv în perioada 
11.07.2017- 24.07.2017 la secre-
tarul comisiei de concurs, 
doamna Martin Mariana -consi-
lier. Bibliografia, condiţiile gene-
rale şi specifice de participare 
precum şi actele solicitate candi-
daţilor la înscriere vor fi publi-
cate pe site-ul I.S.T.I.S. şi afişate 
la sediul I.S.T.I.S. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la nr. 
de tel: 021/3184380.

CITAȚII  
l Pârâta Zîmbrea Alexan-
dra-Florentina este citată de 
reclamantul Nicolae Valentin la 
Judecătoria Turnu Măgurele, în 
Dosarul nr. 1014/329/2017, la 
data de 18 septembrie 2017. 
Obiectul dosarului: stabilire 
locuiţă minor şi exercitare auto-
ritate părintească.

l Burciu Cezar şi Burciu 
Daniela cheamă în judecată în 
data de 26.07.2017, la Judecă-
toria Botoşani pe numiţii Avasi-
loaie Genoveva domiciliată în str. 
Primăverii, nr. 22, sc. C, et. 1, ap. 
3, municipiul Botoşani şi Iftode 
Radu- Ionuţ cu domiciliul în 
oraş Urlaţi, str. Crizantemelor, 
nr. 12, jud. Prahova, în dosar nr. 
8635/193/2011.

DIVERSE  
l Municipiul Arad titular al 
PUZ Dezvoltare strand Neptun 
amplasat in Arad anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitatii de obtinere a 
avizului de mediu. Informatiile 
privind continutul documenta-
tiei tehnice a proiectului propus 
pot fi consultate la sediul APM 
Arad. Str. Splaiul Muresului FN, 
zilnic (orele 08:00-16:00). Obser-
vatiile publicului se primesc la 
sediul APM Arad, Str. Splaiul 
Muresului FN in termen de 18 
zile de la publicarea anuntului.

l Anunt public SC Silva Soft 
Forest SRL anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a autorizatiei de 
mediu pentru activitate. Infor-

matiile privind potentialul 
impact asupra mediului al activi-
tatii pot fi consultate la sediul 
APM Ilfov str.Lacul Morii nr.1, 
sector 6, Bucuresti, tel/fax: 
430.15.77, 430.15.23, 430.14.02/ 
0746248440 in zielele de luni-joi 
intre orele 9-13. Observatiile 
publicului se primesc zilnic, la 
sediul APM Ilfov.

l Anunţ de atribuire având ca 
obiect finalizarea procedurii de 
atribuire a contractului de conce-
siune privind spaţiul format din 
3 încăperi (două camere şi grup 
sanitar) din clădirea Dispensa-
rului Uman- pentru înfiinţare 
cabinet stomatologie, situat în 
comuna Calopăr, Sat Calopăr, 
judeţul Dolj, nr.153, proprietatea 
Consiliului Local Calopăr, 
Judeţul Dolj. 1.Consiliul Local 

Calopăr, judeţul Dolj, cod fiscal 
4554181, str.Principală, nr.572, 
t e l / f a x  0 2 5 1 / 3 5 0 . 5 5 8 , 
0251/350.734, e-mail: primaria_
calopar08@yahoo.com, persoană 
contact: Prodileanu Dumitru 
Adrian; 2.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractului de 
concesiune- licitaţie publică 
deschisă; 3.Data publicării anun-
ţului de licitaţie- 02.06.2017; 4.
Criteriile utilizate pentru deter-
minarea ofertei câştigătoare- 
nivelul redevenţei cel mai ridicat; 
5.Numărul ofertelor primite şi 
declarate valabile: 3; 6.Denu-
mirea/numele şi sediul/adresa 
ofertantului a cărui ofertă a fost 
declarată câştigătoare: SC 
Duraldent SRL, mun.Craiova, 
str.Adrian Păunescu, nr.44, jud.
Dolj; 7.Durata contractului: 20 
ani; 8.Nivelul redevenţei: 600Lei 
anual; 9.Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor apărute cu 
privire la concesionare este 
Tribunalul Dolj, str.Brestei, nr. 
12, Mun. Craiova, judeţul Dolj, 
Te l . 0 2 5 1 . 4 1 8 . 6 1 2 ,  F a x : 
0251.419.851; 10.Data informării 
ofertanţilor despre decizia de 
stabilire a ofertei câştigătoare: 
26.06.2017; 11.Anunţul de lici-
taţie a fost transmis către institu-
ţ i i le  abi l i tate  în  vederea 
publicării, la data de 31.05.2017.

LICITAȚII  
l Societatea Complexul Ener-
getic Oltenia SA cu sediul în 
Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 5, 
judeţul Gorj, număr de înmatri-
culare la Registrul Comerţului 
J18/311/2012, C.U.I. 30267310,  
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
24/07/2017, ora 11:00, licitatie 
publica deschisa cu calificare, cu 
strigare, competitivă, pentru 
fiecare reper, pentru vanzarea de 
„bunuri”. Bunurile (265 de 
repere - suruburi, tevi, diferite 
piese, robineti, etc…), cantitatile 
si preturile de pornire sunt 
prezentate in Anexa la Regula-
ment. Documentaţia de valorifi-
care (Regulament, proiect de 
contract si formulare) se poate 
procura doar in baza unei solici-
tari transmise la adresa e-mail 
iustin.stiuca@ceoltenia.ro, 
persoana de contact: Iustin 
Marian Stiuca, tel: 0372819765.  
Data limită de depunere a ofer-
telor  este 24.07.2017, ora 09:00.

l Publicație de vânzare. Lichi-
dator judiciar CII Bindiu Ioan 
Sebastian, desemnat în dosar 
nr.2079/100/2010 al Tribunalului 
Maramureş, vinde prin licitație 
publică, următorul pachet de 
utilaje, proprietatea debitoarei 
NENS SA ARDUSAT, la preț de 
pornire fără TVA, 9.600Euro: 
Maşina de găurit cu 8 burghie 
"COMEC", Maşina prelucrare 
lemn "OPTIMAT BHC 250", 
Maşina calibrat ”SANDING-
MASTER SCSB 2 1100”, 
Maşina de finisat "FLADDER 
DANMARK A/S AUT-1000 
VAC". Licitația se organizează în 
Baia Mare, str.Nicolae Iorga, 
nr.1/44, jud.Maramureş, în data 
de: 14.07.2017, ora 10.00. Partici-
panții la licitație vor depune o 
garanție de participare în 
cuantum de 10% din prețul de 
pornire. Pasul de licitație este de 
1% din prețul de pornire. Prețul 

de adjudecare se va achita în 
maxim 5 de zile de la data licita-
ției. Informații suplimentare la 
tel.0726.735.483. Supraofertele 
se pot comunica până la data 
licitației prin fax 0372.870.355, 
sau e-mail: insolv_lichidare@
yahoo.com

PIERDERI  
l Pierdut atestat profesional 
marfă şi persoane şi atestat 
ADR, eliberate de ARR Vâlcea, 
pe numele Bălăşoiu Gheorghe, 
cu domiciliu în Mihăeşti, județul 
Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut diploma absolvire 
Școala Nationala de Studii Poli-
tice si Administrative, sectia 
Management, pe numele Postea 
Gh. Anca. O declar nula.

l Pierdut Act de concesiune nr. 
101/2003 loc de veci in cimitirul 
parohial "Adormirea Maicii 
Domnului", Sos. Giulesti. Il 
declar nul

l Universal Development SRL, 
înregstrată sub nr.J40/7865/2007, 
CUI:21597638, declarăm pierdut 
certificatul de înregistrare emis 
de ONRC, pe care apare adresa 
din Bucureşti, sector 5, Bdul.
George Coşbuc, nr.42-44, subsol, 
birou 27. Il declarăm nul.

l S.C.  Credi t  Financia l 
Advanced S.R.L. cu sediul in 
Bucuresti, sect.2, str. Fintanica, 
nr.36, hala O, biroul nr. OB 7. 
CUI: 34249589, J40/3280/2015, 
pierdut certificate de inmatricu-
lare. Il declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională ADR nr. 090181 şi 
atestat conducător auto nr. 
0093088001 emise de A.R.R. 
Tulcea pe numele Motea 
Alexandru. Le declar nule.

l ABITRANS Drive S.R.L. cu 
sediu în str. PCT. Marcel Iancu 
nr. 9, sect. 2, Bucureşti, C.U.I. 
28041353, declară pierdut şi nul 
certificat de agreare emis R.A.R., 
seria OBSC nr. 3399, emis la 
data 02.07.2012.

l Declar distrus în incendiu 
contract vânzare- cumpărare 
pentru imobilul din strada Col. 
Luca Craioveanu nr. 26, sector 
5, Bucureşti, eliberat de Notar 
Rotărescu Elena pe numele 
Ţone Marin şi Ţone Florica. Se 
declară nul.

l Declar pierdut şi nul certificat 
constatator suspendare activitate 
P.F.A. Stănciulescu Ionel, C.U.I. 
20569281, eliberat O.R.C. de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti.

DECESE

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

Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești - Serviciul Executare Silită. Dosar executare 190. Nr. 

19182/29.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 29. 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 25, luna 

iulie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, bd. București, nr. 39A, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului SC EMON ELECTRIC SA, cu sediul în localitatea Câmpina, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1A, jud. Prahova, CUI 10415382, a doua 

licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; Automobil mixt, tip 7120 F, nr. identificare UU-

4270094W0002328, capacitate cilindrică 549, serie motor 7243, motorină, culoare alb - gri metalizat, an fabricație 1998, nr. 

înmatriculare PH-04-KUK, Nu se cunosc, 12.890 lei, 19%; Autospecială, scară hidraulică + furgon persoane, tip 16230 F, nr. identificare 

UU4940003T0088543, capacitate cilindrică 10344, serie motor 22401, motorină, culoare rosu + gri, an fabricație 1996, nr. înmatriculare 

PH-04-YIL, Nu se cunosc, 25.917 lei, 19%; Autoturism Volkswagen, berlină, 4 uși, tip Passat, nr. identificare WVWZZZ3BZYP048120, 

capacitate cilindrică 1781, serie motor 027144, culoare albastru, benzină, an fabricație 1999, nr. înmatriculare PH-98-SOL, Nu se cunosc, 

6.581 lei, 19%; Autoutilitară Mercedes Benz, furgon cabină 3 + 1 uși, tip Sprinter 2100-3550, nr. identificare WDB9024621P955092, 

capacitate cilindrică 2874, serie motor 290359, motorină, culoare albă, an fabricație 1999, nr. înmatriculare PH-15-EMO, Nu se cunosc, 

11.594 lei, 19%; Autoturism Volkswagen Break, 4 + 1 uși, tip Golf Variant 1,9 TDI, nr. identificare WVWZZZ1JZ3W248676, capacitate 

cilindrică 1898, serie motor 1535633, motorină, culoare gri metalizat, an fabricație 2002, nr. înmatriculare PH-11-EMO, Nu se cunosc, 

8.321 lei, 19%; Autoturism Opel, Berlină 4 uși, tip Vectra 2,2 DTI, nr. identificare WOLOZCF6931007814, capacitate cilindrică 2172, serie 

motor 17D42703, motorină, culoare gri, an fabricație 2003, nr. înmatriculare PH-85-YNA, Nu se cunosc, 11.799 lei, 19%; Autoutilitară 

marca Ford, furgon cabină integrată 3 + 1 dublă uși, tip varianta PU2/ transit, connect, nr. identificare WFOUXXTTPU5K20400, capacitate 

cilindrică 1753, serie motor 5k20400, motorină, culoare albă, an fabricație 2005, nr. înmatriculare PH-18-EMO, Nu se cunosc, 7.093 lei, 

19%; Semiremorcă Schmitz, camion platformă cu prelată, tip SCS 24, nr. identificare WSMS6980000066512, culoare roșu, an fabricație 

1994, nr. înmatriculare PH-41-EMO, Nu se cunosc, 8.559 lei, 19%; Remorcă O2, metal car, caroserie Dc suprastructură deschisă, tip 

2RPM-3,5 //, nr. identificare UXS215SUP6DEM0001, an fabricație 2006, culoare negru, nr. înmatriculare PH-43-EMO, Nu se cunosc, 5.013 

lei, 19%; Autoturism M1, Volkswagen, caroserie AA Berlină, tip 3C/ AABKPXO/ Passat, nr. identificare WVWZZZ3CZ6P162141, capacitate 

cilindrică 1968, serie motor 092153, an fabricație 2006, motorină, culoare maro, nr. înmatriculare PH-01-EMO, Nu se cunosc, 18.142 lei, 

19%; Remorcă, marca mecanică Mârșa, caroserie platformă oblon metalic, tip ZDK120R, nr. identificare UVW2HZDK12R3DA001, an 

fabricație 2003, culoare verde, nr. înmatriculare PH-44-EMO, Nu se cunosc, 13.095 lei, 19%; Tractor UTB, caroserie, cabină 2 uși/ cadru, 

tip U683DT, nr. identificare UZTU0683468303132, capacitate cilindrică 3759, serie motor 5561, an fabricație 2006, motorină, culoare 

roșu, nr. înmatriculare, PH-45-EMO, Nu se cunosc, 26.429 lei, 19%; Autoturism M1, Volkswagen, caroserie ab berlină cu hayon, tip 1K/ 

ABBWAXO/ Golf, nr. identificare WVWZZZ1KZ7P011770, capacitate cilindrică 1984, serie motor 083740, an fabricație 2007, benzină, 

culoare negru, nr. înmatriculare PH-33-AMS, Nu se cunosc, 17.767 lei, 19%; Remorcă specială O2, marca Rema, caroserie SG alte 

activități, tip RTT 3500, nr. identificare ROO B66K3320038, an fabricație 2006, culoare gri, nr. înmatriculare PH-49-EMO, Nu se cunosc, 

5.525 lei, 19%; Remorcă specială O2, marca Rema, caroserie SG alte activități, tip RTT 1750 Relian, nr. identificare ROOB66K3320039, an 

fabricație 2006, culoare gri, nr. înmatriculare PH-50-EMO, Nu se cunosc, 3.206 lei, 19%; Remorca specială O2, marca Rema, caroserie SG 

alte activități, tip RTT 3500, nr. identificare ROOB66M3310038, an fabricație 2006, culoare gri, nr. înmatriculare PH-51-EMO, Nu se 

cunosc, 5.525 lei, 19%; Remorcă specială O2, marca Rema, caroserie SG alte activități, tip RTT 1750, nr. identificare ROOB66M3320047, 

an fabricație 2006, culoare gri, nr. înmatriculare PH-52-EMO, Nu se cunosc, 3.206 lei, 19%; Autoturism Volkswagen, caroserie 3 volume, 

berlină, 4 uși, tip 1J/Borra, nr. identificare WVWZZZ1JZ1W610431, capacitate cilindică 1595, serie motor 895518, an fabricație 2001, 

benzină, culoare albastru, nr. înmatriculare PH-16-EMO, Nu se cunosc, 7.025 lei, 19%; Autoutilitară N1, Mercedes Benz, caroserie BB 

Furgon, tip 906KA35 Sprinter 315 CDI, nr. identificare WDB9066379S353227, capacitate cilindrică 2148, serie motor 51673161, an 

fabricație 2009, motorină, culoare alb, nr. înmatriculare PH-26-EMO, Nu se cunosc, 32.873 lei, 19%; Autoturism M1, Volkswagen, 

caroserie AF vehicul cu utilizare multiplă, tip 7HC/ 300KCFCAXO/ Caravelle, nr. identificare WV2ZZZ7HZAH219258, capacit. cilindrică 

1968, serie motor 002983, an fabricație 2010, motorină, culoare gri, nr. înmatriculare PH-10-EMO, Nu se cunosc, 33.078 lei, 19%; 

Autoturism M1G BMW, caroserie AC Break, tip X5/ ZW61/ 5B/ X5xDrive 40 D, nr. identificare WBAZW61010L561764, capacitate cilindrică 

2993, serie motor 21207568, an fabricație 2011, motorină, negru, nr. înmatriculare PH-12-MAT, Nu se cunosc, 63.360 lei, 19%; Structură 

metalică susținere pod rulant tip șopron metalic, suprafață 157.96 mp, înălțime maximă 6.19 m, nr. inventar 310621, Nu se cunosc, 

179.957 lei, 19%; Pod rulant Elmas, utilaj de ridicat funcționează în hală de turnare deservind două mese vibratoare. Are deschidere de 

6.20 m și sarcina maximă de 5 t, nr. inventar 330178, Nu se cunosc, 14.493 lei, 19%; Centrală termică Viessman Piromat este o centrală 

ce funcționează pe material lemnos, în construcția de fontă ce livrează apă caldă pentru rețeaua de încălzire a clădirilor din incintă, are 

puterea termică de 40 kw și un randament de 92%, nr. inventar 310549, Nu se cunosc, 48.114 lei, 19%; Laborator Pram, este destinat 

măsurătorilor instalațiilor electrice, nr. inventar 320533, Nu se cunosc, 42.912 lei, 19%; Masă turnare 13 x 3.5 m/ Avermann, număr de 

inventar 31-0399, Nu se cunosc, 75.173 lei, 19%; Masă turnare 13 x 3.5 m/ Avermann, număr de inventar 31-0400, Nu se cunosc, 75.173 

lei, 19%; Post tranformare PT 171, semimobil, în carcasă din beton, trasportabil auto tip MJ/JT, nr. inventar 31-0561, Nu se cunosc, 

117.931 lei, 19%; Atelier mecanic în construcție demolabilă, nr. inventar 31-0565, Nu se cunosc, 65.510 lei, 19%; Total: 946.257 lei, 

19%. 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 licitației; 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 proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Taxa de de participare, reprezentând 10% din prețul de 

pornire al licitației se achită în contul RO 31TREZ5215067XXX013036, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Ploiești, cod de 

identificare fiscală 2844910. 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 din Ploiești, bd. București, nr. 39A sau la numărul de telefon 

0244.700.931/ 123. Data afișării: 11.07.2017.

ANUNȚURI


