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OFERTE SERVICIU
l Angajam vopsitor si sablator cu
experienţă.Asteptam CV-ul dvs.
pe adresa de e-mail: recrutari@
alpaccess.com. Relaţii la telefon:
0344.141.445
l Firmă de construcţii angajează:
buldoexcavatorist, echipă muncitori calificaţi în construcţii. Tel:
0733.973.007
l Căutăm colaboratori pentru
transport farmaceutic cu certificat
GDP/ISO9001,
tel.
0043.6628.7977.218, e-mail: tub.
at@exs.de
l Firma Bucuresti angajeaza:
agent vanzari cu experienta in
domeniu vanzarilor produse food
pachet salarial atractiv contact
0720.104.153
l Orasul Novaci – Primaria,
organizeaza concursuri de
ocupare a 1 (una) functie vacanta
contractuala de asistent medical
comunitar,grad profesional debutant si 1 (una) functie de mediator sanitar din cadrul
Compartimentului de Asistenta
medicala si mediatori sanitari
comunitari. Concursul consta
intr-o proba scrisa si o proba
interviu, organizat in data de
06.10.2016,ora 10:00, respectiv
11.10.2016, ora 10:00 la sediul
Primariei orasului Novaci. Data
limita de inscriere la concurs este
27.09.2016,ora 16:00 la Registratura Primariei orasului Novaci.
Alte relatii suplimentare se pot
obtine de la Compartimentul
Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Novaci, telefon
0253/466221. Candidatii trebuie
sa indeplineasca cumulativ urmatoarele: Conditii generale stabilite
conform art.3 din HG
nr.286/2011. Conditii specifice:
1.Pentru posturile de asitenti
medicali comunitari: -Studii postliceale -Pentru postul contractual
de asistent medical comunitar,grad profesional debutant nu
necesita vechime. 2.Pentru postul
de mediator sanitar: -Studii medii;
-Curs de formare profesionala de
mediator sanitary; -Sa fie de etnie
roma; -Sa fie recomandat de catre
reprezentanti romilor ; -Nu necesita vechime.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, cu sediul în municipiul Piteşti, str.Victoriei, nr.60,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
personal contractual -Referent II,
cu atribuţii de secretariat, documente clasificate şi arhivă,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
20.10.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 25.10.2016, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să
fie absolvenţi de studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-să aibă vechime în muncă de cel
puţin un an. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de
26.09.2016, ora 14.00, la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş. Relaţii suplimentare
la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, persoană de contact:
subinspector de poliţie Burcea
Alexandru-Iulian, care poate fi
contactat direct la punctul de
control acces al instituţiei, la

numărul de telefon 20114 sau la
telefon 0248.607.000, int.20114.
l Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I.Parhon”, cu sediul în
Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr.3436, sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
funcții contractuale vacante în
conformitate cu HG 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare: -8 (opt) posturi îngrijitoare,
nivel studii G, perioadă nedeterminată, fără vechime în activitate;
-4 (patru) posturi infirmieră, nivel
studii G, perioadă nedeterminată,
6 luni vechime în activitate. Curs
de infirmiere organizat de furnizorii autorizați de Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecției
Sociale, cu aprobarea Ministerului
Sănătății -Direcția Generală
Resurse Umane şi Certificare. -1
(un) post infirmieră debutantă,
nivel studii G, perioadă nedeterminată, fără vechime. Concursul
se va desfăşura la sediul unităţii,
în B-dul Aviatorilor, nr.34-36,
conform calendarului următor:
-28 septembrie 2016 -selecția
dosarelor; -05 octombrie 2016, ora
12.00, proba scrisă; -07 octombrie
2016, ora 12.00, proba practică;
-12 octombrie 2016, ora 12.00,
interviul. Data limită pentru
depunerea dosarelor la concurs:
26 septembrie 2016, ora 15.00.
Relaţii suplimentare: Serviciul
RUNOS, tel.021.317.20.41,
int.112, 258.
l Primăria Comunei Păuneşti, cu
sediul în localitatea Păuneşti,
județul Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant de şofer
microbuz şcolar, conform HG
286/23.03.2011 cu modificările şi
completările ulterioare. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 04.10.2016, ora
10.00, -proba interviu în data de
06.10.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1.Șofer microbuz
şcolar, grad I: -studii medii/generale; -posesor permis de conducere
valabil, categoria B, D cu o
vechime minimă de 1 an; -atestat
profesional transport persoane cu
o vechime minimă de 1 an. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs până la
data de 23.09.2016, ora 12.00, la
sed i ul Pri mări ei Comu nei
Păuneşti, județul Vrancea. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Păuneşti, județul
Vrancea, persoană de contact:
Drug Mariana, telefon/fax:
0237.268.104, e-mail: primaria@
paunesti.ro
l Primăria comunei Cernica,
judeţul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei contractuale de execuţie
vacantă de secretar dactilografCompartimentul Registratura
Generală. Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei
Cernica, judeţul Ilfov, în data de
4 octombrie 2016, la ora 11.00proba scrisă şi 6 octombrie 2016
-interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 10 zile lucrătoare de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Cernica, judeţ Ilfov.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulteri-

oare. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul Primăriei comunei
Cernica, judeţ Ilfov. Cerinţe:
Studii medii liceale, minim 2 ani
vechime. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
comunei Cernica, judeţ Ilfov şi la
nr. de telefon (021)369.51.55.
l Școala Gimnazială Corbii Mari,
cu sediul în Corbii Mari, str.
Primăriei, nr.9, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractual
temporar vacante de îngrijitor,
0,50 normă, în conformitate cu
prevederile HG 286/23.03.2011 cu
modificările şi completările ulterioare privind stabilirea principiilor
de ocupare a unui post vacant.
Concursul se va desfăşura în trei
etape: Selecţia dosarelor, Proba
scrisă şi Proba practică. Concursul
se va desfăşura în data de
26.09.2016 proba scrisă şi în data
de 28.09.2016 proba practică.
Dosarele se pot depune până la
data de 22 septembrie 2016, ora
16.00. Datele de desfăşurare a
concursului, condiţiile de participare la concurs, condiţiile de
desfăşurare a concursului, lista cu
actele necesare pentru înscrierea
la concurs, precum şi bibliografia
sunt afişate la avizierul Școlii
Gimnaziale Corbii Mari. Relaţii
suplimentare la secretariatul instituţiei sau la telefon: 0245.716.129.
l Comuna Valea Salciei, judeţul
Buzãu,organizeazã la sediul sãu
situat în satul Modreni, pe data de
4 octombrie 2016, ora 11,00
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de muncitor
calificat III (mecanic) în cadrul
Sistemului public de alimentare
cu apã al Comunei Valea Salciei,judeţul Buzãu. Dosarele de
inscriere se depun în termen de 10
de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, la sediul institutiei.
Proba scrisã a concursului se
organizeazã pe data de 4 octombrie 2016, ora 11,00 în sala de
şedinţe a Consiliului Local Valea
Salciei.Interviul se va desfãşura în
data de 6 octombrie 2016 la ora
11,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Valea Salciei. Conditiile de participare la concurs sunt
cele prevazute la în Hotãrârea
G u v e r n u l u i R o m â n i e i n r.
1024/2014 şi ale Codului Muncii.
Conditii specifice de participare –
şcoalã profesionalã în specialitatea mecanic/studii medii
absolvire cu diplomã de bacalaureat, farã vechime. Persoanã de
contact-Ghizuroiu Gheorghe,
tel.0766.503.837, pagina de
internet a instituţiei: comuna-valeasalciei.ro.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, str. Avalanşei,
nr.20-22, sector 4, scoate la
concurs, în data de 14.10.2016,
ora 10:00, la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Inspector
clasa I, grad profesional superior
– Compartiment Formare Profesională şi Consiliere. Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe

de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 14.10.2016 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, str. Avalanşei,
nr.20-22, sector 4, scoate la
concurs, în data de 14.10.2016,
ora 10:00, la sediul agenţiei,
următoarele posturi vacante: 1.
consilier clasa I, grad profesional
superior - Serviciul Acorduri Bilaterale si Desemnare Parteneri
EURES. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani; Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză sau
franceză-nivel avansat; Cunoaşterea unei a doua limbi de circulaţie internaţională-nivel mediu;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; 2. expert clasa I, grad
profesional superior - Serviciul
Acorduri Bilaterale si Desemnare
Parteneri EURES Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani; Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză sau
franceză-nivel avansat; Cunoaşterea unei a doua limbi de circulaţie internaţională-nivel mediu;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; În cadrul concursurilor, se va desfăşura probă suplimentară de testare a aptitudinilor
de limbă străină, nivel avansat,
respectiv testare la limba engleză
sau franceză, în funcţie de aptitudinile candidaţilor. Programul
concursului: 14.10.2016-ora 10:00.
– proba suplimentară; 14.10.2016–
ora 11:00 – proba scrisă; Data
susţinerii interviului va fi afişată
odată cu rezultatul probei scrise.
Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul ANOFM.
l Primăria Comunei Feleacu,
județul Cluj, organizează concurs
de recrutare, pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de
execuție vacante: -Birou Buget-finanțe: 2 posturi inspector debutant, 1 post referent debutant,
-Compartiment administrativ: 1
post referent debutant, 1 post
şofer microbuz şcolar, -Compartiment Fond funciar şi Registrul

agricol: 1 post inspector debutant.
Probe stabilite pentru concurs: a)
selecția dosarelor; b)proba scrisă;
c)interviu. A.Condiții de desfăşurare a concursului: Data până la
care se pot depune dosarele de
înscriere: 26.09.2016, ora 15.00.
Data şi ora organizării probei
scrise: 04.10.2016, ora 10.00.
Interviul în data de 06.10.2016,
ora 10.00. Locul organizării probei
scrise: sediul Primăriei Comunei
Feleacu, sat Feleacu, nr.131,
județul Cluj. B.Condiții de participare la concurs: -Condiții generale: conform art.3 din anexa la
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. -Condiții
specifice: Pentru posturile de
inspector debutant Birou Buget-finanțe: 1.un post de inspector
debutant cu studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă în ştiințe
economice, fără vechime; 2.un
post de inspector debutant cu
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă în
ştiințe economice, juridice sau
administrative, fără vechime.
Pentru posturile de referent debutant studii medii, dovedite cu
diplomă de bacalaureat, fără
vechime. Pentru postul de
inspector debutant compartiment
fond funciar: 1.studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă în cadastru,
agronomie, juridice sau administrative, fără vechime. Pentru
postul de şofer, studii: medii cu
sau fără diplomă de bacalaureat
sau şcoală profesională; 1.
Vechime: 2 ani; 2.Permis de
conducere categoria D; 3.Aviz
psihologic de la cabinet autorizat
Ministerul Transporturilor. C.
Bibliografia de concurs: afişată la
avizierul Primăriei Comunei
Feleacu, județul Cluj şi pe www.
comunafeleacu.ro. Relații suplim e n t a r e l a n r. t e l e f o n :
0264.237.097.
l Școala Gimnazială „Gh.
Popescu” Mărgineni-Slobozia, cu
sediul în localitatea Scorniceşti,
str.Mărgineni, nr. 2, judeţul Olt,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Muncitor -1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
04.10.2016, ora 14.30; -Proba
interviu în data de 06.10.2016, ora
14.30; -Proba practică în data de
07.10.2016, ora 14.30. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii;
-vechime minim 10 ani; -calificare
în domeniul mecanic; -permis de
conducere categoria CE, DE,
experienţă minim 10 ani; -certificat de pregătire profesională
(atestat transport persoane);
-experienţă transport persoane
minim 6 luni; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie
sau de unităţi sanitare abilitate;
-nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăpturirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; -cunoaşte limba
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română, scris şi vorbit. 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 Școala
Gimnazială „Gh. Popescu”
Mărgineni-Slobozia, localitatea
Scorniceşti, str.Mărgineni, nr.2,
judeţul Olt. Relaţii suplimentare
la sediul: Școala Gimnazială „Gh.
Popescu” Mărgineni-Slobozia,
localitatea Scorniceşti, str.Mărgineni, nr.2, judeţul Olt; -telefon
0249.464.210; -persoană de
contact: Director, prof.Pătru
Marian, telefon: 0728.007.326;
-fax: 0249.464.210, e-mail: scgimnazialamargineni@yahoo.com
l Având în vedere prevederile art
. 57 alin. (4) din Legea nr.
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 39
alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, modificată
şi completată de H.G. 1733/2008
precum şi art. 58 alin. (1), lit. (c
din Ordonanţa de Urgenţă nr.
37/2009 privind unele măsuri de
îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice Primaria comunei
Galații-Bistriței organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuție de inspector.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei comunei Galații-Bistriței, în data de 12 octombrie
2016, ora 10,00 proba scrisă şi în
data de 14 octombrie 2016 ora
10,00, interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Galații-Bistriței. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din
H o t ă r â r e a G u v e r n u l u i n r.
611/2008, modificată şi completată de H.G. 1733/2008. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
Primăriei comunei Galații-Bistriței şi pe site-ul Primăriei
comunei Galații-Bistriței www.
galatiibistritei.ro . Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici
(r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare şi specifice sunt: - studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul administraţie
publică; - cunoştinţe de operare
calculator. - permis de conducere
categoria B. - vechime în domeniu
– nu este cazul. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Galații-Bistriței ,
judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Galații-Bistriței, nr. 241 şi la
nr. de telefon 0263/273107.
l Primăria comunei Galaţii-Bistriţei, cu sediul în Galaţii-Bistriţei,
nr. 241, judeţul Bistriţa – Năsăud.
Organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale de
execuție de inspector, pe durată
nedeterminată , în data de
04.10.2016, ora 10,00 proba scrisă
şi în data de 06.10. 2016 ora
10:00, interviul. Dosarele de
înscriere se depun personal la
sediul Primăriei Comunei Gala-

14

ANUNȚURI

ții-Bistriței până la data de
27/09/2016, ora 16. Condiţiile
pentru ocuparea acestui post sunt:
- studii superioare – cadastru/
topografie; - permis de conducere
categoria B; -vechime în specialitatea studiilor – min. 9 ani.
Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Galații-Bistriței,
nr. 241. Condiţiile de participare
la concurs, bibliografia, actele
solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere vor fi afişate
pe pagina de internet a primăriei
www.galatiibistritei.ro, precum şi
la sediul primăriei cu cel puţin 15
zile înainte de data susţinerii
concursului, conf. art. 7, alin. (1)
din HGR nr. 286/2011. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Galații-Bistriței,
nr. 241, tel. 0263/273107.
l Primăria comunei Galaţii-Bistriţei, cu sediul în Galaţii-Bistriţei,
nr. 241, judeţul Bistriţa – Năsăud.
Organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale de
execuție vacante de muncitor, pe
durată nedeterminată, în data de
04.10.2016, ora 12,00 proba scrisă
şi în data de 06.10. 2016 ora
12,00, interviul. Dosarele de
înscriere se depun personal la
sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței până la data de
26.09.2016, ora 16. Condiţiile
pentru ocuparea acestui post sunt:
- studii medii; - permis de conducere categoria B; - vechime – min.
5 ani. Concursul se va desfăşura
la sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Galații-Bistriței,
nr. 241. Condiţiile de participare
la concurs, bibliografia, actele
solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere vor fi afişate
pe pagina de internet a primăriei
www.galatiibistritei.ro, precum şi
la sediul primăriei cu cel puţin 15
zile înainte de data susţinerii
concursului, conf. Art. 7, alin. (1)
din HGR nr. 286/2011. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
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sediul Primăriei Comunei Galații-Bistriței, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Galații-Bistriței,
nr. 241, tel. 0263/273107.

CITAȚII
l Se citează Mihalcea Monica la
Judecătoria Segarcea în dosar
nr.1573/304/2015 cu termen de
judecată la 14.09.2016.
l Se citează pârâţii Trăistaru
Camelia şi Dincă Daniel la Judecătoria Filiaşi în dosar nr.
194/230/2016 cu termen de judecată la 21.09.2016, având ca obiect
partaj judiciar.
l Gusca Cosmin Alexandru este
chemat în data de 29.09.2016 la
Judecătoria Craiova, complet
CMF3, ora 10.30, în calitate de
pârât, în proces cu Gusca Roxana
Florina.
l Numitul Ilaş Viorel cu domiciliul în Italia este citat pentru data
de 26 septembrie 2016, la Judecătoria Dorohoi, în calitate de pârât
în dosar nr. 2540/222/2016, reclamanţi fiind Brebu Mihai şi Brebu
Maria, având obiect ,,exercitarea
autorităţii părinteşti.
l S.C. Prinz Security S.R.L.,
ultimul sediu în Bucureşti, este
chemat în data de 28.09.2016, ora
8.30, la Tribunalul Dolj, în calitate
de pârât în proces cu Ungureanu
Elena în cauza ce formează
obiectul dosarului 5910/63/2015,
cu acelaşi termen de judecată
7756/63/2015, în calitate de pârât,
Complet C.M.3.
l Citaţie emisă la data de
09.09.2016. Pârâtul Voaideş
Marius Codruţ, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Capăt, nr.
73A, comuna Racoviţa, jud.Timiş,
în prezent cu domiciliul necunoscut, este chemat la Judecătoria
Timişoara, cu sediul în Timişoara,
str.Piaţa Ţepeş Vodă nr.2/A, în
dosarul nr. 17903/325/2016, având
ca obiect ordonanţă preşedinţială,
pentru termenul de judecată din
data de 30.09.2016, ora 10.00, sala

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Băicoi. Nr. 42857/09.09.2016. Anunțul privind
vânzarea. Anul 2016, luna 09, ziua 12. În conformitate cu
prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală
republicat, se vor vinde prin licitație publică cu strigare, a unor
active aparținând: SC Roby Mari Invest Prod SRL, cu domiciliul în
localitatea Plopeni, bd. Independenței, nr. 6B, bl. 19C, sc. A, et. 2,
ap. 4, jud. Prahova: Construcție tip chioșc - Construcție din aluminiu și geam termopan, în suprafață de 25mp, situat în
localitatea Plopeni, str. Republicii, nr. 10, Jud. Prahova. Preț de
pornire licitație: 11.834 lei ( fără TVA), a doua licitație; SC Angelo
Cadouri și surprize SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Roșu, str.
Răzorului, jud. Ilfov: uși interior cu tocuri - 191 bucăți. Preț de
pornire licitație: 64,837 lei ( fără TVA), a II - a licitație; Jucării
cadouri plastic 62.000 bucăți stoc. Preț de pornire licitație: 651,00
lei - tot stocul (fără TVA), a II - a licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea de participare,
oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare
(10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești Scăieni,
RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din
Legea 207/2015, până în ziua de 03.10.2016, orele 16.30.
Licitația va avea loc în data de 04.10.2016, la orele 11,00 – 13,30,
la SFO Băicoi, str. Republicii, nr. 75B. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre acestea
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Anunțurile nr. 44964 și 42853/ 09.09.2016
pot fi consultate la sediul organului fiscal, primărie și pe site-ul
ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la depunerea ofertelor, puteți apela
nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi publicat pe site
de pe data de 12.09.2016, până pe data de 03.10.2016, inclusiv.

329, Completul 4, în proces cu
reclamanta Voaideş Greti Aurica.
l SC Tony Geo Star SRL cu
sediul in sat Sasenii Noi com.
Vernesti jud. Buzau cheama in
judecata pe SC Pancota Com
Impex SRL cu sediul in Bucuresti str. Doamna Ghica nr.38,
bl.15, sc.3, ap.37, sector 2,
J40/4019/2000 , CUI -12954782,
in calitate de debitoare- parata in
dosarul nr. 8670/3/2016 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti
avand ca obiect deschidere procedura insolventa, pentru termenul
de j udeca t a di n da t a de
03.10.2016, orele 9.00.

DIVERSE
l SC Geva Construct Ambient
SRL, cu sediul în Bd.Unirii, nr.14,
bloc 6A, 6B, 6C, corp C, spațiul
nr.45, mezanin, sector 4, Bucureşti, înregistrată la ONRC–
ORCTB, cu CUI nr.31637470,
informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitățile: colectarea deşeurilor
nepericuloase -cod CAEN 3011,
tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase -cod CAEN 3821,
alte activități de curățenie -cod
CAEN 8129, alte activități de
întreținere peisagistică -cod
CAEN 8130, desfăşurate în Bucureşti, Str.Vântului, nr.24, sector 3.
Informații se pot solicita la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului Bucureşti, din sectorul
6, Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul
Lacul Morii -în spatele benzinăriei
Lukoil), între orele 9.00-12.00, de
luni până vineri. Propuneri sau
contestații se pot depune la sediul
APM Bucureşti în termen de 10
zile de la data publicării prezentului anunț.

SOMAȚII
l Somaţie. În conformitate cu
dispoziţiile art. 130 din Decret
Lege 115/1938 se emite somaţia
prin care se aduce la cunoştinţă
celor interesaţi că reclamanta
Adriana Ditcu, domiciliată în loc.
Rupea, str. Republicii, nr. 251, jud.
Braşov, a solicitat Judecătoriei
Rupea, Dosar nr. 378/293/2016, să

se constate că a dobândit dreptul
de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului situat în loc.
Fişer, jud. Braşov, înscris în CF
NR. 1565 A a localităţii Fişer, nr.
top. 1198 compus din teren intravilan în suprafaţă de 1.429 mp,
având ca proprietari tabulari pe
numiţii Arz Ioan şi Arz Katarina,
în conformitate cu dispoziţiile art.
28, alin.1 din Decretul Lege nr.
115/1938. Persoanele interesate
pot face opoziţie la Judecătoria
Rupea, în termen de o lună de la
data afişării şi publicării prezentei
somaţii.

SELECȚIE PROIECTE
l Anunţ de Participare(1):
Programul Național– Fondul
pentru Azil, Migrație şi Integrare,
Ref: FAMI/16.04. Inspectoratul
General pentru Imigrări desfăşoară o procedură de evaluare şi
selecţie a proiectelor de grant,
vizând implementarea următoarelor acţiuni din cadrul Programului Național– Fondul pentru
Azil, Migrație şi Integrare: 1.
Acordarea de asistență juridică
străinilor pentru care a fost emisă
o decizie de returnare; 2. Asistenţă materială acordată străinilor
pentru care a fost emisă o decizie
de returnare şi sunt luați în
custodie publică; 3. Acordarea de
asistență materială, medicală şi
psihologică străinilor cu statut de
tolerare pe teritoriul României, 4.
Returnarea voluntară umanitar
asistată şi reintegrarea străinilor
în țările de origine; Data limită
pentru depunerea propunerilor
este: 30.09.2016 ora 13:00. Perioada de selecție şi evaluare a
proiectelor este 30.09.2016–
28.10.2016. Instrucţiunile pentru
solicitanţi în forma completă se
găsesc pentru consultare la
Inspectoratul General pentru
Imigrări, str. Lt. col. Constantin
Marinescu, nr.15A, sector 5, Bucureşti şi pe pagina de Internet:
www.igi.mai.gov.ro. Pentru informaţii detaliate şi clarificări puteți
să ne contactaţi la tel.
+4021.410.75.13, int. 19067 sau
e-mail: sip.igi@mai.gov.ro / oana.
miloiu@mai.gov.ro. Procedura de
evaluare şi selecție a proiectelor de
grant se desfăşoară pe baza preve-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț
licitație. Conform prevederilor O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P.
Ialomița organizează la sediul din bd. M. Basarab, nr. 14, etaj 6,
camera 609, licitație publică în vederea vânzării următoarelor
bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1.
Licitație organizată în data de 22.09.2016, ora 10.30: Imobil
constând în teren intravilan, suprafață de 152.669 mp, teren
extravilan suprafață 58209 mp și construcțiile edificate pe
acestea, situat în localitatea Slobozia, județul Ialomița (complex
Bora), prețul de pornire al licitației fiind de 21.167.162,52 lei (preț
cu TVA). Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire a
licitației. 2. Licitație organizată în data de 22.09.2016, ora 12.00:
Autoturism Land Rover, an fabricație 1994, preț pornire
10.927,80 lei; Autoturism Audi A6, an fabricație 2006, preț
pornire 25.540,32 lei; Autoturism Mercedes E 290 TD, an
fabricație 2001, preț pornire 8.845,98 lei; Autoturism BMW, an
fabricație 2002, preț pornire 12.377,04 lei; Autoturism Lancia, an
fabricație 2002, preț pornire 8.652,54 lei; Autoturism Dacia
Logan, an fabricație 2008, preț pornire 5.163,60 lei; Motor
ambarcațiune marca Mercury 4 CP, preț pornire 3.526,38 lei;
Pasul de licitație este de 100 lei. Condițiile de participare: conform
HG 731/2007 republicată, cei interesați vor achita o garanție de
participare de 10% din prețul de pornire a licitației în contul
RO11TREZ3915005XXX005738, CUI 29511925, deschis la
Trezoreria Slobozia și vor depune documentele de participare la
licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată
până la data de 21.09.2016, ora 16.00. Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Ialomița - Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la etaj 6, camera 609, telefon
0243.237.140 - interior 160.

derilor Ordinului MAI nr. 75 din 9
iulie 2015 privind evaluarea şi
selecţia proiectelor de grant în
cadrul Programului naţional al
României de sprijin din Fondul
pentru azil, migraţie şi integrare
pentru perioada 2014-2020. (1)
Anunţ publicat în Monitorul
Oficial al României nr.172 din
09.09.2016, Partea a VI-a.

ADUNĂRI GENERALE
l Constantin Ioan, in calitate de
asociat detinand cota de participare la capitalul social, beneficii si
pierderi in cadrul Sageata SRL
reprezentand 54,8563611491%, si
administrator al societatii Sageata
SRL, cf art.195 si urm. din Legea
nr.31/1990, republicata, convoaca
Adunarea Generala a Asociatilor
pentru data de 29.09.2016, ora
10.00, la care sunt chemati
Borsaru Maria cu domiciliul in
Bucuresti, Aleea Niculitel, nr.2,
bl.E4, sc.1, ap.10, sector 4, Albu
Mariea cu domiciliul in sat
Sageata, com.Sageata, jud.Buzau
la sediul ales din Buzau, centru,
nr.176, bl.B, ap.2, jud.Buzau, cu
urmatoarea ordine de zi: 1.Continuarea activitatii cu mostenitorii
defunctilor asociati Albu Ghe.
Nicolae si Neagu P.Marin,
conform prevederilor art.XII al
actului constituriv; 2.Actualizarea
actului constitutiv al societatii. In
cazul in care Adunarea Generala
a Asociatilor programata pe data
de 29.09.2016, ora 10.00 nu indeplineste conditiile de validitate
prevazute de Actul Constitutiv.
Acesta va avea loc in data de
30.09.2016 in acelasi loc, la aceeasi
ora si cu aceeasi ordine de zi. In
situatia in care mai exista
persoane care pretind vreun drept
asupra partilor sociale apartinand
defunctilor asociati, acestia sunt
asteptati sa se prezinte la
Adunarea Generala.
l Consiliul de Administrație al
societății Destine Holding SA, cu
sediul în Ploieşti, Str.Torcători,
nr.4, etaj 2, apartament 3, Jud.
Prahova, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Prahova sub
nr.J29/1684/2007, având CUI:
RO22046912, în conformitate cu
prevederile Legii nr.31/1990
privind societățile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Actului constitutiv al
societății, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acțio-

narilor în data de 14.10.2016, ora
15.00, la sediu societății.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății va
avea următoarea ordine de zi: I.
Având în vedere calitatea de acționar al societății Destine Holding
SA la Destine Leasing IFN SA se
supune aprobării Adunării Generale Extraordinare ordinea de zi
cu privire la: 1.Achiziționarea
pachetului de acțiuni în procent
de 49.50%, cesionat de către SC
Sigur Asigur SA, la prețul
convenit de părți, respectiv
445.500Lei valoarea acțiunilor
plus 50% din valoarea încasărilor
din dobânda contractelor de
leasing în vigoare până la data
contractului de cesiune; 2.Aprobarea actului constitutiv actualizat al SC Destine Leasing IFN
SA, ca urmare a schimbării structurii de acționariat, a membrilor
Consiliului de Administrație,
precum şi a membrilor Comitetului de Audit; 3.Aprobarea inițierii procedurii de emisiune de
obligațiuni corporative în valoare
totală de până la 4.500.000Lei,
sume necesare dezvoltării SC
Destine Leasing IFN SA; 4.Împuternicirea reprezentanților permanenți, cu drepturi depline, în
Adunările Generale ale Acționarilor Destine Leasing IFN SA; II.
Stabilirea persoanei împuternicite
să efectueze formalitățile legale
privind publicarea şi înregistrarea
hotărârilor Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor şi să
semneze toate actele şi documentele necesare pentru aducerea la
îndeplinire a hotărârilor adoptate.
În cazul în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei
convocări, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de
Legea 31/1990 legea societăților
sau/şi de Actul Constitutiv al
societății, Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor este
convocată pentru data de
15.10.2016, ora 14.00, la aceeaşi
adresă şi cu aceeaşi ordine de zi.
Informații suplimentare se pot
obține la sediul societății şi la
numărul de telefon: 0344.801.880.
l Convocare: În conformitate cu
prevederile articolului 117 din
Legea societăților nr.31/1990,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi având
în vedere prevederile din Actul
Constitutiv al societăţii ROMENERGO MECANIC S.A., cu
sediul social în Str. Dumitru

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Case și Mobilier din Lemn SRL - Dumbrăvești,
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]:
Transformator, 19.589 lei; Mașină de brichetat Goldmark MB 7,
10.740 lei; Instalație de exhaustare centralizată, 3.116 lei;
Fierăstrău pendular O-Mac 350, 728 lei. Prețurile menționate
reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 26-09-2016 ora 14:00. Licitația va
avea loc în data de 27-09-2016, ora 11:00:00 la sediul A.J.F.P.
Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la sediul A.J.F.P. Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel.
0248.211511.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Brumarescu nr.9, Sector 4, Bucureşti, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/22/1990,
C.U.I. 368267 (denumită în continuare “Societatea”), Aministratorul unic al Societăţii convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ROMENERGO MECANIC S.A. pentru
data de 17.10.2016, ora 10:00
care se va ţine în Bucureşti, Calea
Floreasca nr.175, etaj 7, sector 1,
sala de şedinţe, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei
de 01.10.2016, stabilită ca data de
referinţă. Ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor: 1. Aprobarea
constituirii de garanţii reale
imobiliare, de rang I, în favoarea
băncii Libra Internet Bank sau a
băncii Piraeus Bank România,
asupra imobilului proprietatea
Societăţii mai jos descris, pentru
garantarea angajamentelor pe
care Industrial Energy S.A. le va
asuma faţă de una dintre aceste
bănci prin contracte de credit,
respectiv: -ipoteca imobiliară de
rang I asupra imobilului: Teren
intravilan, în suprafaţa de 5903
mp, identificat cu Număr cadastral 209217, înscris în C.F. 209217
şi Construcţii, C1 –Clădire Hală
industrială, în suprafaţa
construită de 3.297 mp, Număr
cadastral 209217– C1, înscrisă în
C.F. 209217, situat în Bucureşti,
Str. Dumitru Brumarescu, nr.9A,
sector 4. 2. Aprobarea mandatării
celor de mai jos: Cu drept de
semnătură 1 (sau denumirea echivalentă): Dl. Poenaru CorneliuAdrian, cetăţean român, născut la
data de 12.08.1955, în Mun.
Bucureşti, sector 1, legitimat cu
CI seria RT, nr. 683817 eliberată
de SPCEP S1 biroul nr.4 la data
de 17.11.2009, domiciliat în Bucureşti, Str. Ing. Zablovschi, nr.55,
având CNP 1550812400193 şi Cu
drept de semnătură 2 (sau denumirea echivalentă): Dna. Nicolae
Luminita- Adela, cetăţean român,
născut la data de 09.02.1980 în
Ors. Horezu, jud. Vîlcea, domiciliat în Bucureşti, Sector 2, Str.

Pancota, nr.7, bl.13, sc.2, et.1,
ap.35, CNP 2800209384815, posesoare a CI seria RR număr
691205 eliberată de SPCEP S2
biroul nr.2 la data de 30.06.2010,
pentru ca, împreună, să aducă la
îndeplinire prezentele rezoluţii şi
să reprezinte cu puteri depline
ROMENERGO MECANIC S.A.,
în faţa oricăreia din băncile
menţionate anterior a Notarului
Public şi a oricărei terţe părţi în
drept, în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate, putând în
acest sens să semneze contracte de
credit, acte adiţionale la contracte
de credit, în calitate de garant,
contracte de garanţie, acte adiţionale la acestea, precum şi orice alt
tip de documentaţie de finanţare,
cereri, declaraţii, formulare, în
executarea celor aprobate, precum
şi să îndeplinească orice alte
acţiuni şi formalităţi în scopul
menţionat în prezenta, care nu au
fost descrise în mod expres. ***
Completarea ordinii de zi. În cel
mult 15 zile de la publicarea
prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a, unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, pot
înainta Administratorului unic al
Societăţii cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Participarea la şedința Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor. La Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor pot
participa şi pot vota, direct sau
prin reprezentare, în baza unei
procuri speciale, toţi acţionarii
înscrişi în Registrul Acţionarilor
Societăţii la data de 01.10.2016,
stabilită ca dată de referinţă; acţionarii nu vor putea fi reprezentaţi
în adunarea generală decât prin
alţi acţionari. Toţi acţionarii
reprezentaţi în baza unei procuri
speciale se vor asigura că aceste
procuri vor fi depuse în original la
sediul social al Societăţii, cu cel
mult 48 de ore înainte de ţinerea
şedinței, sub sancţiunea pierderii

exerciţiului dreptului de vot în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Procurile vor
rămâne valabile pentru a doua
adunare, în cazul în care prima
adunare este amânată din cauza
neîndeplinirii cerinţelor legale.
Materialele informative. Documentele şi materialele informative
vizând problemele înscrise pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor se
af lă la dispoziţia acţionarilor,
putând fi consultate de aceştia la
sediul social al Societății, în
fiecare zi lucrătoare, între orele
10:00–14:00 de la data publicării
prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a. În cazul în care nu se vor
îndeplini condiţiile legale privind
ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor se reprogramează pentru
data de 18.10.2016, la aceeaşi oră,
în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine
de zi; data de referință stabilită
pentru identificarea acţionarilor
îndreptăţiţi să participe şi să
voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
rămâne aceeaşi. Administratorul
unic al Romenergo Mecanic S.A.
Poenaru Corneliu- Adrian.

LICITAȚII
l SC Trapis New Invest SRL prin
lichidator BFJ Consulting Group
SPRL valorifică prin licitaţie
publică proprietatea situată în
Comuna Snagov, sat Ghermăneşti, judeţ Ilfov compusă din
teren şi construcţie (birouri 137
mp şi atelier 389 mp, cu supr. de
639 mp) şi teren aferent construcţiei cu suprafaţa de 5552,118 mp
la preţ de pornire la licitaţie de
1.358.640 lei. Licitaţia va avea loc
la data de 27.09.2016 ora 15:00 şi
04.10.2016 ora 15:00 la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Bucureşti, str. Negoiu nr. 8, bl.
D14, sc. 2, ap. 30, sector 3. Informaţii suplimentare la tel.:
031.407.21.77, fax: 031.409.24.90,
E-mail: office@bfj.ro.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Dosar de executare nr. 1782. Nr. 90827 din 30.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2016, luna, septembrie, ziua 22. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 27, luna septembrie, orele 11.00, anul 2016, în localitatea Târgoviște, str. Cooperației, nr. 6,
județ Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația I - a) următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului S.C. Ergomob Prod Com S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște,
str. Cooperației, nr. 6, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 8492626: teren intravilan, categorie
curți - construcții, în suprafață de 581mp, identificat cu nr. cadastral 6442 și intabulat în Cartea
Funciară nr. 70666, situat în localitatea Târgoviște, str. Cooperației, nr. 6, județul Dâmbovița, deținut
în baza Contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 687/17.06.2008, la BNP Iliescu
Floarea, preț de evaluare/ de pornire al licitației: 77.774 lei (exclusiv TVA *). *) Cota de taxă pe
valoare adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile este de 20% neimpozabil în
conformitate cu prevederile art. 270, alin. 3, lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Dâmbovița, Ipotecă rang I. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița,
str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița, etaj 3, camera 310 sau
la telefon numărul 0245.616.779, int. 478; persoană de contact: Bezdedeanu Nicoleta. Data
afișării: 12.09.2016.

l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor
din data de 25.07.2016, bunurile
imobile absolut indispensabile
exploatării, aparţinând debitoarei
MOLDOMIN SA, împreună cu
transferul drepturilor dobândite şi
obligaţiilor asumate prin Licenţa
de concesiune pentru exploatarea
minereului cuprifer nr. 2781/2001,
pentru perimetrul Moldova Nouă
- Cariera de Banatite. Informaţiile
necesare sunt cuprinse în Caietul
de sarcini care poate fi achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca,
Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj,
Romania, tel. 0040-364-412631,
fax: 0040-364-412632, email:
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 26 Septembrie
2016, de la ora 10:00, la sediul
lichidatorului judiciar.
l Debitorul SC Quality Serv
International SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse şi Asociații S.P.R.L.,
scoate la vânzare: -Mijloace fixe şi
obiecte de inventar aparținând SC
Quality Serv International SRL
-în faliment. Prețul de pornire al
licitației este de 50% din valoarea
de vânzare forțată stabilită în
Raportul de Evaluare exclusiv
TVA, pentru fiecare bun în parte,
iar listele cu aceste bunuri pot fi
obținute de la lichidatorul judiciar
cu un telefon în prealabil. Participarea la licitație este condiționată
de consemnarea în contul nr.
RO11BRMA0999100047093884
deschis la Banca Românească SA,
cel târziu până la data şedinței de
licitație, a garanției de 10% din
prețul de pornire al bunului
pentru care se licitează şi de achiziționarea până la aceeaşi dată a
Caietului de sarcini. Prețul Caietului de sarcini este de 50 lei
exclusiv TVA şi se va achita în
numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar DINU, URSE ȘI
ASOCIAȚII SPRL din Bucureşti,

str. Buzeşti nr. 71, et. 5, sector 1.
Prima şedință de licitație pentru
activele ce aparțin societății debitoare a fost fixată la data de
19.09.2016, ora 14.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, şedințele de licitații se vor
relua în datele de: 26.09.2016,
03.10.2016, 10.10.2016 şi
17.10.2016 ora 14.00. Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Buzeşti nr.
71, et. 5, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la tel.:
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l S.Fise Electrica Serv SA -SISE
Electrica Transilvania Nord, cu
sediul în Cluj-Napoca, str.Taberei,
nr.20, tel.+40372.640.389, fax:
+40264.205.504, achiziționează
„Dispozitive de descărcare a
datelor din tahografele auto şi
cartelele digitale ale conducătorilor auto” în cantitățile şi condițiile prevăzute în documentația de
atribuire. Adresa la care se poate
solicita documentația de atribuire:
SISE Transilvania Nord, Cluj-Nap o c a , s t r. Ta b e r e i , n r. 2 0 ,
tel.+40372.640.389, fax:
+40372.640.394. Documentația de
atribuire se pune la dispoziția
operatorilor economici, gratuit, în
urma solicitării acesteia. Procedura aplicată: licitație deschisă.
Locul de livrare a produselor:
conform specificațiilor din documentația de atribuire. Natura şi
cantitatea produselor ce se vor
achiziționa: „Dispozitive de
descărcare a datelor din tahografele auto şi cartelele digitale ale
conducătorilor auto” în cantitățile
prevăzute în documentația de
atribuire. Durata contractului:
maxim 2 luni. Data limită de
primire a ofertelor: 26.09.2016,
ora 11.00. Data deschiderii ofertelor: 26.09.2016, ora 11.30.
Adresa la care se depun ofertele:
sediul SISE Transilvania Nord,
Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20,
secretariat general. Limba de
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redactare a ofertelor: limba
română. Perioada de valabilitate a
ofertei: 90 de zile de la data
deschiderii ofertelor. Criteriul de
atribuire a contractului: „prețul
cel mai scăzut”.
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: Primăria Oraşului
Horezu, Strada 1 Decembrie,
numărul 7, Horezu, judeţul
Vâlcea, telefon: 0250.860.190, fax:
0250.860.481, e-mail: primaria@
orasul-horezu.ro. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Teren intravilan în
suprafață de 200.901mp, situat în
punctul Treapturi, în vederea
dezvoltării investiției „Complex
de creştere capre, prelucrare lapte
de capră, magazin desfacere
produse şi pensiune agroturistică”
de către întreprinzătorii particulari. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se pot
obține de la Primăria Oraşului
Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7,
oraşul Horezu, județul Vâlcea,
camera 3. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: Prin cumpărare de la
Primăria Oraşului Horezu,
camera 3. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Primăria Oraşului Horezu, Strada
1 Decembrie, numărul 7, camera
3 -secretarul oraşului Horezu,
județul Vâlcea. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
Costul este de 100Lei/exemplar
prin cumpărare directă. 3.4.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.09.2016, ora 13.00. 4.
Informaţii privind ofertele: Se

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administratia Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB
312595/09.09.2016. În conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova
organizează pe data de 22.09.2016, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în
vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1.
Apartament cu două camere și dependințe în suprafață utilă de 44,59 m.p., suprafață utilă balcon 4,15
m.p., cota parte indiviză 4,7% din părți comune blocului și suprafață teren indiviz 18 m.p. în folosință,
situat în orasul Sinaia, str. Spitalului, nr. 3, bl. 17, etaj 3, ap. 16, județul Prahova, intabulat. Preț
pornire - 115.000 lei. Pasul de licitație este de 1.000 de lei. 2. Teren extravilan în suprafață de 600
m.p., categoria de folosință pădure, situat în comuna Secaria, jud. Prahova, Tarla 22 Parcela 320/40
PD, intabulat. Preț pornire - 1.200 lei. Pasul de licitațtie este de 100 lei. 3. Casă din cărămidă cu
fundație de beton și învelită cu țiglă în suprafață de 70 m.p, an construcție 1944, anexă în suprafață de
44 m.p. și teren intravilan în suprafață de 250 m.p., situat în com. Măgureni, sat Măgureni nr. 43, Tarla
19, Parcela Cc 2089, județul Prahova, intabulat. Preț pornire - 40.000 lei. Pasul de licitație este de
1.000 de lei. 4. Autoutilitară marca Volvo, tip FH1262RB 420, Euro 3, an fabricație 2002, c.c. 12130
cmc, motorină, nr. înmatriculare: PH 28 CCR, culoare roșu, caroserie cabină dublă cu 2 uși și prelată,
putere 305/ 1800 kw. Preț pornire - 47.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este de 500 lei. 5.
Remorcă marca Schmitz, tip ZPR20 Gotha, an fabricație 2002, nr. înmatriculare PH 29 CCR, greutate
maximă 20000 kg, culoare roșu argintiu, caroserie prelată. Preț pornire - 15.000 lei (inclusiv T.V.A.).
Pasul de licitație este de 500 lei. 6. Autoturism Skoda Fabia, Euro 3, an fabricație 2002, c.c. 1400 mc.,
benzină, 75 cp, culoare verde, nr. înmatriculare PH 12 NIP. Preț pornire - 7.300 lei (inclusiv T.V.A.).
Pasul de licitație este de 100 lei. 7 Autoutilitară Fiat Ducato, an fabricație 2000, c.c. 2800 cmc.
motorină, putere 90 kw, nr. înm. 9646.XF.74, culoare alb. Preț pornire - 6.700 lei (inclusiv T.V.A.).
Pasul de licitație este de 100 lei. Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la licitație
până pe data de 20.09.2016, orele 16.00, la registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice
Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, dosar ce trebuie să conțină următoarele
documente: a) cererea de înscriere la licitație; b) dovada plății garanției de participare, reprezentând
10% din prețul de pornire a licitației, în contul RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria
Ploiești, cod unic de înregistrare 2844936; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, în
original; d) pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română și legalizat; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul
de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe pașaport sau carte de identitate, după
caz; h) dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu are obligații ﬁscale restante la bugetul de stat și la
bugetul local. Pentru relații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0244.407710, interior
555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment
Valoriﬁcare Bunuri.
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depun în două exe mpl are
(original și copie), în două plicuri
închise și sigilate, unul exterior și
unul interior, care vor conține
toate documentele prevăzute la
articolul 11 din Normele metodologice de aplicare a OUG numărul
54/2006. 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 03.10.2016, orele
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria
Orașului Horezu, strada 1 Decembrie, numărul 7, județul Vâlcea.
4.3.Redevența concesiunii este de
1.406.300Euro. Durata concesiunii 49 ani. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 03.10.2016,
orele 11.00. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul
Vâlcea, Scuarul Revoluţiei, nr.1,
j u d e ț u l Vâ l c e a , t e l e f o n :
0250.739.120, fax: 0250.732.207.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate
în vederea publicării: 08.09.2016.
l Municipiul Satu Mare, cu
sediul în Satu Mare, P-ţa 25
Octombrie nr. 1, intrarea M, reprezentat prin primar Kereskényi
Gábor, cod fiscal 4038806, tel.
0261/207521, fax 0261/710760
vinde prin licitaţie publică
deschisă imobilul -teren în suprafaţă de 20 mp, respectiv cota de
5/447 părţi din imobilul înscris în
CF nr. 176465 Satu Mare sub nr.
cadastral 176465 proprietatea
privată a municipiului Satu Mare
situat în municipiul Satu Mare,
strada Digului. Orice persoană
fizică sau juridică interesată poate
solicita documentaţia de atribuire
de la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, parter, camera
13. Garanţia de participare la
licitaţie este de 1 154 lei și poate
fi achitată în numerar la casieria
Primăriei municipiului Satu Mare
sau prin ordin de plată la Trezoreria Satu Mare cont
RO46TREZ5465006XXX 000201.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor 20.09.2016 iar data
limită de depunere a ofertelor este
22.09.2016, orele 10.00. Data și
locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a
ofertelor Data: 22.09.2016, orele
12 la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, intrarea M, sala
de consiliu. Persoană de contact
Faur Mihaela – șef serviciu
Evidenţă Patrimoniu, Concesionări, adresă de e-mail: patrimoniu@satu-mare.ro,
tel.0261807521. Primar Kereskényi Gábor
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, cu datele de identificare
din antet, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al ADV Automotive
Professional SRL, desemnat prin
Sentinta nr. 3168 din data de
10.12.2015, pronuntata in dosar
nr. 1434/93/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie
publica a bunurilor mobile
constand in stoc de electronice,
piese si accesorii pentru autovehicule in proprietatea ADV Automotive Professional SRL in
valoare totala de 175.783 RON
exclusiv TVA. Vanzare a bunurilor
mobile apartinand societatii falite
se va organiza in data de

19.09.2016 ora 13,00 prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in
care bunurile mobile nu se vor
vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza ale patru
licitatii cu strigare in datele de
26.09.2016, 03.10.2016, 10.10.2016
si de 17.10.2016, la aceeasi ora si
in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector
3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei,
ora 12.00. Date despre starea
bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum
si modul de organizare a acestora
se pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este
de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81.
l Primăria Municipiului Olteniţa
cu sediul în municipiul Olteniţa,
B-dul Republicii, nr.40, Judeţul
Călărași, tel /fax: 0242/515.169;
0242/515.087, anunţă organizarea
licitaţiei publice deschise cu ofertă
în plic pentru concesionarea a 2
(două) terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului
Olteniţa, situate în municipiul
Olteniţa, zona bloc G 80, str. M.
Eliade, în suprafaţă de 23,5mp
fiecare, respectiv poziţia 1 și 2, cu
destinaţia “garaj auto”, în conformitate cu prevederile Regulamentulului privind organizarea și
desfășurarea licitaţiilor publice
pentru concesionarea/închirierea/
vânzarea bunurilor aparţinând
domeniului privat/închirierea
bunurilor aparţinând domeniului
public al municipiului Olteniţa, cu
modificările ulterioare, cât și cu
prevederile Legii nr.215/2001
privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare. Data, ora și locul
de deschidere a ofertelor, după
cum urmează: str. M. Eliade, zona
bloc G 80, pozitia 1 -14.10.2016,
ora 11:00; str. M. Eliade, zona bloc
G 80, pozitia 2 -14.10.2016, ora
11:30; Licitaţiile vor avea loc la
sediul Primăriei municipiului
Olteniţa, b-dul Republicii, nr. 40.
Preţul minim de începere al licitaţiei este de 4,3 euro/mp /an (curs
B.N.R.). Ofertanţii pot depune
ofertele până la data și ora
limită, după cum urmează: str. M.
Eliade, zona bloc G 80, pozitia 1
-12.10.2016, ora 11:00; str. M.
Eliade, zona bloc G 80, pozitia 2
-12.10.2016, ora 11:00; Ofertele se
vor depune la registratura Primăriei municipiului Olteniţa din
b-dul Republicii, nr. 40, într-un
singur exemplar original. Documentele licitaţiei se vor pune la
dispoziţie începând cu data de
12.09.2016 la sediul Primăriei
municipiului Olteniţa, b-dul
Republicii, nr.40, etaj 2, camera
22. Preţul de achiziţie al caietului
de sarcini este de 20 lei și se va
achita la casieria Primăriei municipiului Olteniţa. Ofertanţii sunt
obligaţi să depună până la
termenul limită de primire a ofertelor, dovada achitării garanţiei de
participare și a contravalorii caie-

LUNI / 12 SEPTEMBRIE 2016
tului de sarcini. Durata concesiunii: pe durata existenţei
construcţiei. Anunţul privind licitaţia publică deschisă pentru
concesionarea a 2 (două) terenuri
aparţinând domeniului privat al
municipiului Olteniţa, cu destinaţia “garaj auto”, va fi afișat la
panoul de afișaj al primăriei începând cu data de 07.09.2016. Solicitări de clarificări cu privire la
documentaţia de atribuire pot fi
depuse la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax
la nr. 0242/515.087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com
cu cel puţin 4 zile lucrătoare
înainte de data limită pentru
depunerea ofertelor. Durata în
care ofertanţii rămân angajaţi
prin termenii ofertelor lor: până la
încheierea contractului. Soluţionarea litigiilor apărute în legatură
cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea
contractului de concesiune,
precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările și
completările ulterioare. Acţiunea
în justiţie se introduce la secţia de
contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află
sediul concedentului. Data transmiterii spre publicare a anunţului:
08.09.2016. Primar -Ţone Petre,
Întocmit -Zavalaș Liviu.
l Primăria Municipiului Olteniţa cu sediul în municipiul Olteniţa, B-dul Republicii, nr.40,
Judeţul Călărași, tel/fax:
0242/515.169; 0242/515.087,
anunţă, organizarea licitaţiilor
publice deschise cu ofertă în plic
pentru concesionarea unor terenuri aparţinând domeniului
privat al municipiului Olteniţa,
cu destinaţia construire locuinţă,
situate în intravilanul municipiului Olteniţa, după cum
urmează: str. Digului nr.110 în
suprafaţă de 300mp, str. Digului
nr.116 în suprafaţă de 300mp, str.
Zefirului nr.2 în suprafaţă de
189mp, în conformitate cu prevederile Regulamentulului privind
organizarea și desfășurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea /închirierea /vânzarea
bunurilor aparţinând domeniului
privat /închirierea bunurilor
aparţinând domeniului public al
municipiului Olteniţa, aprobat
prin H.C.L. nr.169/31.10.2013, cu
modificările ulterioare, cât și cu
prevederile Legii nr.215/2001
privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare. Data, ora și
locul de deschidere a ofertelor,
după cum urmează: Str. Digului
nr.110 -19.10.2016, ora 11:00; Str.
Digului nr.116 -19.10.2016, ora
1 1 : 3 0 ; S t r. Z e f i r u l u i n r. 2
-19.10.2016, ora 12:00. Licitaţiile
vor avea loc la sediul Primăriei
municipiului Olteniţa, b-dul
Republicii, nr.40. Preţul minim
de începere al licitaţiilor este
echivalentul în lei la data efectuării plăţii a 0,12 euro/mp/an (curs
B.N.R. la data efectuării plăţii)
pentru terenurile din str. Digului
nr.110 și str. Digului nr.116,
respectiv 0,095 euro/mp/an (curs
B.N.R. la data efectuării plăţii)
pentru terenul din str. Zefirului
nr.2. Ofertanţii pot depune ofertele până la data și ora limită,
după cum urmează: Str. Digului
nr.110 -17.10.2016, ora 12:00; Str.

Digului nr.116 -17.10.2016, ora
1 2 : 0 0 ; S t r. Z e f i r u l u i n r. 2
-17.10.2016, ora 12:00. Ofertele se
vor depune la registratura Primăriei municipiului Olteniţa din
b-dul Republicii, nr.40.
Documentele licitaţiei se vor pune la
dispoziţie începând cu data de
12.09.2016 la sediul Primăriei
municipiul Olteniţa, b-dul Republicii, nr.40, etaj 2, camera 22.
Preţul de achiziţie al caietului de
sarcini este de 20 lei și se va
achita la casieria Primăriei municipiului Olteniţa. Ofertanţii sunt
obligaţi să depună până la
termenul limită de primire a
ofertelor, dovada achitării garanţiei de participare și a contravalorii caietului de sarcini. Durata
concesiunii: pe durata existenţei
construcţiei. Anunţul privind
licitaţiile publice deschise pentru
concesionarea terenurilor de mai
sus, cu destinaţia “construire
locuinţă”, situate în municipiul
Olteniţa, va fi afișat la panoul de
afișaj al primăriei începând cu
data de 07.09. 2016. Solicitări de
clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la
sediul Primăriei municipiului
Olteniţa, Birou Registratură, sau
pot fi transmise prin fax la nr.
0242/515.087, e-mail: achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte
de data limită pentru depunerea
ofertelor. Durata în care ofertanţii râmân angajaţi prin
termenii ofertelor lor: până la
încheierea contractului. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea,
executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune,
precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările și
completările ulterioare. Acţiunea
în justiţie se introduce la secţia de
contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se
află sediul concedentului.
Data transmiterii spre publicare a
anunţului: 08.09.2016. PRIMAR
-Ţone Petre, Întocmit -Zavalaș
Liviu.
l Primăria Municipiului Olteniţa
cu sediul în municipiul Olteniţa,
B-dul Republicii, nr.40, Judeţul
Călărași, tel /fax: 0242/515.169;
0242/515.087 ANUNŢĂ, organizarea licitaţiei publice cu strigare
pentru vânzarea unui cabinet
medical aparţinând domeniului
privat al municipiului Olteniţa, în
suprafaţă utilă de 42,41mp,
împreună cu teren aferent în
suprafaţă indiviză 88,58mp și
cota parte indiviză de 21,72mp,
situat în municipiul Olteniţa, str.
Argeșului, nr.123, et. 1, ap. nr.5,
licitaţie publică organizată în
conformitate cu prevederile
Regulamentulului privind organizarea și desfășurarea licitaţiilor
publice pentru concesionarea /
închirierea /vânzarea bunurilor
aparţinând domeniului privat /
închirierea bunurilor aparţinând
domeniului public al municipiului Olteniţa, cu modificările
ulterioare, în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.68/2008
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a
unităţilor administrativ -teritoriale cu destinaţia de cabinete
medicale, precum și a spaţiilor în
care se desfășoară activităţi
conexe actului medical cu modifi-

cările și completările ulterioare,
cât și în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, cu
modificările și completările ulterioare. Data, ora și locul de desfășurare a licitaţiei: 21.10.2016, ora
11:00 la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, b-dul Republicii
nr.40. Preţul minim de începere al
licitaţiei este egal cu echivalentul
în lei la data efectuării plăţii a
12100 euro (curs B.N.R.), cu salt
de supralicitare de 10% inclus; La
preţul adjudecat se va adaugă
T.V.A. Pasul de creștere al licitaţiei este de 10%. Ofertanţii pot
depune documentaţiile necesare
participării la licitaţie, până la
data și ora limită de: 19.10.2016,
ora 11:00, la registratura Primăriei municipiului Olteniţa, într-un
singur exemplar original. Documentele licitaţiei se vor pune la
dispoziţie începând cu data de
12.09.2016 la sediul Primăriei
municipiului Olteniţa, b-dul
Republicii, nr. 40, etaj 2, camera
22. Preţul de achiziţie al caietului
de sarcini este de 20 lei și se va
achita la casieria Primăriei municipiului Olteniţa. Ofertanţii sunt
obligaţi să depună până la
termenul limită de primire a
documentaţiilor necesare participării la licitaţie, dovada achitării
garanţiei de participare, a contravalorii caietului de sarcini și a
taxei de participare la licitaţie.
Anunţul privind licitaţia publică
cu strigare pentru vânzarea unui
cabinet medical situat în municipiul Olteniţa, str. Argeșului,
nr.123, et.1, ap. nr.5, va fi afișat la
panoul de afișaj al primăriei începând cu data de 07.09. 2016.
Solicitări de clarificări cu privire
la documentaţia de atribuire pot
fi depuse la sediul Primăriei
municipiului Olteniţa, Birou
Registratură, sau pot fi transmise
prin fax la nr. 0242/515.087,
e-mail achizitii.primariaoltenita@
gmail.com cu cel puţin 4 zile
lucrătoare înainte de data limită
pentru depunerea documentaţiilor necesare participării la licitaţie. Durata în care ofertanţii
rămân angajaţi prin termenii
ofertelor lor: până la încheierea
contractului.<LLNK 12004 554
10 201 0 47 Data transmiterii
spre publicare a anunţului:
08.09.2016. Primar -Ţone Petre,
Întocmit -Zavalaș Liviu.
l Primăria Orașului Petrila organizează licitaţie publică în data de
03.10.2016, ORA 10.00. 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact:
Consiliul Local al Orașului Petrila
-Serviciul Achiziţii, Investiţii,
Proiecte cu Finanţare Internaţională, Managementul Calităţii -cu
sediul în orașul Petrila, str. Republicii nr.196, judeţul Hunedoara,
tel./fax. 0254/550.760, cod fiscal
4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com,
Persoana de contact - Ing.Jr.
Lang Mihaela. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Obiectul licitaţiei
publice îl constituie concesionarea
terenului în suprafaţă de 500 mp,
situat în orașul Petrila, str. Jiet,
parcela A1-P7, evidentiat în CF
61843 Petrila, judeţul Hunedoara,
în vederea construirii unei locu-

inţe. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1.
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: Documentaţia de
atribuire se va obţine contra-cost,
de la Serviciul Achiziţii, Investiţii,
Proiecte cu Finanţare Internaţională, Managementul Calităţii,
camera 7. 3.2. Denumirea și
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire
se va obţine contra-cost, de la
sediul Primăriei orașului Petrila,
str. Republicii, nr.196, Serviciul
Achiziţii, Investiţii, Proiecte cu
Finanţare Internaţională, Managementul Calităţii, camera 7. 3.3.
Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
Valoarea documentaţiei 10 lei, se
va achita la caseria unităţii. 3.4.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 27.09.2016. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor:
03.10.2016, ora 09.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Petrila cu sediul în
orașul Petrila, str. Republicii
nr.196, judeţul Hunedoara, Serviciul Achiziţii, Investiţii, Proiecte
cu Finanţare Internaţională,Managementul Calităţii, camera 7.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
1 exemplar. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 03.10.2016
ora10.00 Primaria Petrila str.
Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul Achiziţii, Investiţii, Proiecte cu Finanţare
Internaţională, Managementul
Calităţii, camera 7. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie nr.35, judeţul Hunedoara,
cod poștal 330005, telefon
0254/234.755 sau 0254/211.574,
fax 0254/216.333, e-mail: iniciu@
just.ro. Termenele pentru sesizarea instanţei sunt menţionate în
documentaţia de atribuire. 7.
Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 09.09.2016.

PIERDERI
l Pierdut Atestat ADR Manager
Transport pe numele Dobrin
Gheorghe. Il declar nul.
l Declar pierdut și nul actul de
p r o p r i e t a t e i m o b i l n r.
1097/30.03.1970 încheiat cu
Oficiul pentru construirea de locuințe București, pe numele Rusu
Robert și Rusu Tudora.
l Declar nulă și pierdută legitimația de serviciu cu nr. 369 eliberată de Poliția Locală Sector 1 pe
numele de Huzu Mihaela.
l Carte de identitate pe numele
Gavril Oana Irina eliberată de
Secția 21 Poliție în iunie 2016, o
declar nulă.
l Legitimație de avocat, eliberată
de Baroul București pe numele
Gavril Oana Irina, o declar nulă.

ANUNȚ

www.jurnalul.ro

Inspectoratul Școlar al Județului Iași anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de
director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Iași, după cum urmează: COLEGIUL
NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA PRIMARĂ
"CAROL I", IAȘI - 1 post director; COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE
ADAMACHI", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAȘI
- 1 post director, 1 post director adjunct; COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAȘI - 1 post director, 1 post
director adjunct; COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI - 1 post director, 1 post director
adjunct; COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; COLEGIUL
NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BĂNCILĂ", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; COLEGIUL NAȚIONAL, IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA", IAȘI - 1 post
director, 1 post director adjunct; COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAȘI - 1 post director, 2 posturi
director adjunct; COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ȘTEFĂNESCU", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct;
COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; COLEGIUL TEHNIC
DE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE MÂRZESCU", IAȘI - 1 post director, 1 post director
adjunct; COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCȚII, IAȘI - 1 post director, 1 post director
adjunct; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CUV. PARASCHEVA", IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA
CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. SAVA", IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR. 1, IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, IAȘI - 1 post director;
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 14, IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16, IAȘI - 1 post
director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18, IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 20, IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, IAȘI - 1 post
director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22, IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 24, IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25, IAȘI - 1 post
director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26, IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 29, IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, IAȘI - 1 post
director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, IAȘI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 8, IAȘI - 1 post director; LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IAȘI - 1 post director, 1 post
director adjunct; COLEGIUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct;
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; LICEUL TEHNOLOGIC
DE MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI, IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAȘI - 1 post director, 2 posturi director adjunct; LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; LICEUL TEORETIC
"ALEXANDRU IOAN CUZA", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; LICEUL TEORETIC "DIMITRIE
CANTEMIR", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAȘI - 1 post
director, 1 post director adjunct; LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", IAȘI - 1 post director, 1 post
director adjunct; ȘCOALA PRIMARĂ "GHEORGHE ASACHI", IAȘI - 1 post director; LICEUL TEORETIC DE
INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; LICEUL TEORETIC
WALDORF, IAȘI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO", IAȘI - 1 post director; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VLAHUȚĂ", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU", IAȘI - 1 post director, 2 posturi director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"CARMEN SYLVA", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE A.
STURDZA", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA", IAȘI - 1 post
director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU", IAȘI - 1 post director, 1 post
director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", IAȘI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"GHEORGHE I. BRĂTIANU", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION
CREANGĂ", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHICA", IAȘI - 1 post
director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION NECULCE", IAȘI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION SIMIONESCU", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IONEL TEODOREANU", IAȘI
- 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI CODREANU", IAȘI - 1 post director;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OTILIA CAZIMIR", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN
BÂRSĂNESCU", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU",
IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CONTA", IAȘI - 1 post director, 1
post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VERONICA MICLE", IAȘI - 1 post director; ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "GR. GHICA VODĂ", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; SEMINARUL
TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL MARE", IAȘI - 1 post director; COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL
SADOVEANU", PAȘCANI - 1 post director, 1 post director adjunct; COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE
"UNIREA", PAȘCANI - 1 post director, 2 posturi director adjunct; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.
2, PAȘCANI - 1 post director; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, PAȘCANI - 1 post director;
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC", PAȘCANI - 1 post director, 1 post director adjunct; LICEUL
TEHNOLOGIC ECONOMIC "NICOLAE IORGA", PAȘCANI - 1 post director, 1 post director adjunct; LICEUL
TEORETIC "MIRON COSTIN", PAȘCANI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"IORDACHE CANTACUZINO", PAȘCANI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
GÎȘTEȘTI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LUNCA - 1 post director; COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", HÎRLĂU - 1 post director, 1 post director adjunct; GRĂDINIȚA CU
PROGRAM PRELUNGIT, HÎRLĂU - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC, HÎRLĂU - 1 post director, 1 post
director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREȘ", HÎRLĂU - 1 post director, 1 post director adjunct;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, PÎRCOVACI - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC "HARALAMB VASILIU",
PODU ILOAIEI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AL. I. CUZA", PODU ILOAIEI
- 1 post director, 1 post director adjunct; GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, TÂRGU FRUMOS - 1
post director; LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ", TÂRGU FRUMOS - 1 post director, 1 post director
adjunct; LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TÂRGU FRUMOS - 1 post director, 1 post director adjunct;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GARABET IBRĂILEANU", TÂRGU FRUMOS - 1 post director, 1 post director adjunct;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", TÂRGU FRUMOS - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ, ȘCHEIA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE CIOBANU", ANDRIEȘENI
- 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARON VODĂ", ARONEANU - 1 post director;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BALȘ - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BĂLȚAȚI - 1 post director; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ, SÎRCA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BÎRNOVA - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR MIHĂILESCU CRAIU", BELCEȘTI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LITENI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RUȘI", BELCEȘTI - 1 post director; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ, SATU NOU - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BIVOLARI - 1 post director; LICEUL
TEHNOLOGIC, BRĂEȘTI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BUTEA - 1 post director; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", BUHALNIȚA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CIOHORĂNI - 1
post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CIORTEȘTI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, LUNCA
CETĂȚUII - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CIUREA - 1 post director; ȘCOALA
PROFESIONALĂ, COARNELE CAPREI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMARNA - 1 post
director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, OSOI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COSTEȘTI - 1 post
director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COSTULENI - 1 post director, 1 post director adjunct; LICEUL TEHNOLOGIC
"STEFAN CEL MARE", COTNARI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CEZAR PETRESCU", HODORA
- 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CÎRJOAIA - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC, COZMESTI - 1
post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA PROFESIONALĂ, CRISTEȘTI - 1 post director, 1 post director
adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU PONI", CUCUTENI - 1 post director; ȘCOALA PROFESIONALĂ,
DAGÂŢA - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, DELENI - 1 post director, 1 post
director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MAXUT - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, POIANA - 1 post
director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT", DOBROVĂŢ - 1 post director; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ, DOLHEȘTI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, DRĂGUȘENI - 1 post director; ȘCOALA
PROFESIONALĂ, DUMEȘTI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, PĂUȘEȘTI - 1
post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN ERBICEANU", ERBICENI - 1 post director, 1 post
director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PALADE", TOTOEȘTI - 1 post director; ȘCOALA
PROFESIONALĂ, FÂNTÂNELE - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC, FOCURI - 1 post director, 1 post
director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GOLĂIEȘTI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA
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GIMNAZIALĂ, GORBAN - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GRAJDURI - 1 post director; ȘCOALA
PROFESIONALĂ, GROPNIŢA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GROZESTI - 1 post director; LICEUL
TEORETIC "BOGDAN VODĂ", HĂLĂUCEȘTI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
HĂRMĂNEȘTII VECHI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HELEȘTENI - 1 post director; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE", DANCU - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA PROFESIONALĂ, HOLBOCA - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HORLEȘTI - 1 post director;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN TEODORESCU", RAZBOIENI - 1 post director, 1 post director adjunct;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION HAULICĂ", IPATELE - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC, LESPEZI - 1
post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HECI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ISAIA TEODORESCU",
COGEASCA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LEȚCANI - 1 post director, 1 post director adjunct;
LICEUL TEHNOLOGIC, LUNGANI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CRUCEA - 1 post director, 1 post
director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ZMEU - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MĂDÎRJAC - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI", MIRCEȘTI - 1 post
director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MIRONEASA - 1 post director, 1 post director adjunct; LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "MIHAIL KOGALNICEANU", MIROSLAVA - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ "COLONEL CONSTANTIN LANGA", MIROSLAVA - 1 post director, 1 post director adjunct;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE ANGHEL", CORNEȘTI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MIROSLOVEȘTI - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU POPA", MOGOSESTI - 1 post director;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HADÎMBU - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MUNCELU DE SUS - 1 post
director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MOȘNA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MOȚCA - 1 post director,
1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LARGA JIJIA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
OŢELENI - 1 post director; ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLUGARI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"DIMITRIE STURDZA", POPEȘTI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, POPRICANI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, VÎNĂTORI - com. Popricani - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, PRISĂCANI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU ANGHEL", PROBOTA - 1 post director;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, RĂCHITENI - 1 post director; LICEUL TEORETIC "LASCAR ROSETTI", RADUCĂNENI - 1 post director, 2 posturi director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, REDIU - 1 post director; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ "IOANID ROMANESCU", ROMÂNEȘTI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, RĂDENI - 1
post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, REDIU - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN
CUZA", RUGINOASA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AXINTE URICARIUL", SCÎNTEIA - 1 post
director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BODEȘTI - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLĂUŢĂ",
ȘCHEIA - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, POIENI - 1 post director, 1 post director
adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SCOBINŢI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, STICLĂRIA - 1 post
director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VENIAMIN COSTACHI", SINEȘTI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, STORNEȘTI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CHIȘCĂRENI - 1 post director; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ, ȘIPOTE - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SIREŢEL - 1 post director, 1 post director
adjunct; ȘCOALA PROFESIONALĂ, STOLNICENI-PRĂJESCU - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
COZMEȘTI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, STRUNGA - 1 post director, 1 post director adjunct;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, TANSA - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC, TĂTĂRUȘI - 1 post director, 1 post
director adjunct; LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, ȚIBANA - 1 post director, 1 post
director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, DOMNIŢA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
GÎRBEȘTI - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE P.CARP", ȚIBĂNEȘTI - 1 post director, 1 post
director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GLODENII GÎNDULUI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"COSTACHE ANTONIU", ŢIGĂNAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1,
TODIREȘTI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "D. D. PĂTRĂȘCANU", TOMEȘTI
- 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CHICEREA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IACOB NEGRUZZI", TRIFEȘTI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
ŢUŢORA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BOSIA - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, VALEA
LUPULUI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, VALEA SEACĂ - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ,
TOPILE - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, VÎNĂTORI - com. Vînători - 1 post director, 1 post director
adjunct; LICEUL TEHNOLOGIC "IONEL TEODOREANU", VICTORIA - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC, VLĂDENI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOANID ROMANESCU",
VOINEȘTI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SLOBOZIA - 1 post director, 1 post
director adjunct; COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IASI - 1 post director, 2 posturi director adjunct; LICEUL
TEHNOLOGIC SPECIAL "VASILE PAVELCU", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PĂUNESCU", IAȘI - 1 post director, 1 post director adjunct; ȘCOALA
GIMNAZIALĂ NR. 41, IAȘI - 1 post director; ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ, PAȘCANI - 1 post director;
LICEUL SPECIAL ”MOLDOVA”, TG. FRUMOS - 1 post director; LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL
"TRINITAS", TG. FRUMOS - 1 post director, 1 post director adjunct; CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI
ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ IAȘI - 1 post director; PALATUL COPIILOR IASI - 1 post director, 1 post director
adjunct; CLUBUL COPIILOR PAȘCANI - 1 post director; CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "UNIREA", IAȘI - 1 post
director, 1 post director adjunct.
Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin
O.M.E.N.C.Ș. nr. 5080/31 august 2016.
La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ
de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a
funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de
institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;
b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin.
(3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată,
au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele "Foarte bine" primite în
ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați
efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/
casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în
funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească
definitivă de condamnare penală;
g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din
Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.
Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronică a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași:
www.isjiasi.ro. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5080 / 31 august 2016.
Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.
Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie
2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.
Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista
funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0232 241 932, de luni până joi, între orele 8.00 16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

