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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Clinic Colentina organi-
zează în data de 11.11.2016, la sediul 
administraţiei spitalului, concurs 
pentru ocuparea a 1 post de referent 
în cadrul Serviciului RUNOS, Biroul 
Resurse Umane. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune până în data 
de 03.11.2016. Condiţiile sunt urmă-
toarele: diplomă de bacalaureat; 
experienţă -Resurse Umane în dome-
niul sănătăţii de minim 5 ani; cunoş-
tinţe medii de operare în Excel, Word; 
cursuri de calificare în domeniu. 
Metodologia de organizare şi desfăşu-
rare a concursului va fi afişată la 
avizierul spitalului. Informaţii supli-
mentare la telefon: 021.319.17.80.

l Colegiul Tehnic Forestier, Mun. 
Câmpina cu sediul în localitatea 
Câmpina, b-dul Carol I, nr. 31, judeţul 
Prahova organizeazã concurs pentru 
ocuparea postului vacant de: Denu-
mirea postului: Laborant chimie. 
Nivelul studiilor: absolvirea, cu 
examen de diplomă, a unei instituţii 
de învăţământ superior, a unei şcoli 
postliceale sau a liceului, în domeniu. 
Vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 3 
ani. Concursul se va desfăşura la 
Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul 
Câmpina după cum urmează: - Proba 
scrisă în data de 14.11.2016, ora 9,00. 
- Proba interviu în data de 16.11.2016,  

ora 9,00. Data limită până la care se 
pot depune dosarele de concurs este 
04.11.2016, ora 14,00. Datele de 
contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs: Şerb 
Elena Irina, telefon: 0244 336521.

l Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Ilfov, în temeiul H.G. nr. 611/2008, 
organizează concurs  pentru  ocuparea  
funcţiei publice de execuţie vacante, 
de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Serviciului Avize, 
Acorduri, Autorizări, în data de 
23.11.2016. Concursul se organizează 
în data de 23.11.2016- proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov, strada Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, Bucureşti, luni-joi între orele 
09.00-16.00 şi vineri 09.00-13.30. 
Condiţii specifice: -studii  universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă  în domeniile 
geografie, geologie, ştiinţa mediului, 
chimie, drept, biologie, ştiinţe econo-
mice, fizică sau specializarea într-un 
domeniu al ştiințelor inginereşti; 
-cunoştinte de operare pe calculator: 
Microsoft Office, Internet- nivel 
mediu. Condiţiile de desfăşurare, de 
participare la concurs şi bibliografia 

stabilită sunt afişate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov şi pe 
site-ul http://apmif.anpm.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov şi la nr. de telefon 021.430.15.23 
int. 21.

l Primăria Oraşului Bălceşti, judeţul 
Vâlcea, organizează concursul de 
ocupare a funcţiei publice temporar 
vacante de consilier clasa I, gradul 
profesional principal din cadrul Servi-
ciului  Financiar. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării funcţiei 
publice sunt: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţelor 
economice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Concursul se 
va organiza conform calendarului 
următor: -28.10.2016: termenul-limită 
de depunere a dosarelor; -02 noiem-
brie 2016, ora 10.00: proba scrisă; -04 
noiembrie 2016, ora 12.00: proba 
interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute de 

art.49, alin.(1) din Hotărârea Guver-
nului nr.611/2008. Detalii privind 
condiţiile specifice şi bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială: balcesti.senap.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Oraşului Bălceşti, 
județul Vâlcea, telefon: 0250.840.352.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare, 
cu sediul în Satu Mare, Str. Ion Ghica, 
nr. 36,  scoate la concurs în data de 
01.11.2016, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant:  Inspector, grad 
profesional superior – Compartiment 
Înregistrare şi stabilire drepturi şomeri 
– AJOFM Satu Mare; Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de speci-
alitate – 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; Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Satu Mare. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, 
cu sediul în Călăraşi, Str. 13 Decem-
brie, nr. 12,  scoate la concurs în data 
de 02.11.2016, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant:  Consilier, grad 
profesional superior – Compartiment 
Control, Îndeplinirea Măsurilor 
Asiguratorii şi Executare Silită a Debi-
telor – AJOFM Călăraşi; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet (nivel mediu); Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrierile se 

fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Călăraşi. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, 
cu sediul în Ploieşti, Str. Nicolae Iorga 
nr.1, scoate la concurs, în data de 
23.11.2016, ora 10:00, (proba scrisă) la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector, grad profesional superior– 
Compartiment Execuţie bugetară, 
financiar contabilitate şi administrare 
fond de garantare pentru plata crean-
ţelor salariale – AJOFM Prahova; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de ştiinţe: 
ştiinţe economice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Prahova.

l Primăria Comunei Coşeiu, cu 
sediul în localitatea Coşeiu, str.-, 
nr.134, judeţul Sălaj, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de inspector 
debutant, conform HG 611 din 2008. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 22.11.2016, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 
23.11.2016, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii universitare cu diplomă de 
licenţă. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Coşeiu. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Coşeiu, persoană 
de contact: Gal Valentin, secretar, 
t e l e f o n :  0 2 6 0 . 6 5 3 . 0 2 1 ,  f a x : 
0260.653.199, e-mail: primariacoseiu@
yahoo.com 

l Primăria Comunei Coşeiu, cu 
sediul în localitatea Coşeiu, str.-, 

nr.134, judeţul Sălaj, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de inspector 
debutant, conform HG 611 din 2008. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 23.11.2016, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 
24.11.2016, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii universitare cu diplomă de 
licenţă. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Coşeiu. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Coşeiu, persoană 
de contact: Gal Valentin, secretar, 
t e l e f o n :  0 2 6 0 . 6 5 3 . 0 2 1 ,  f a x : 
0260.653.199, e-mail: primariacoseiu@
yahoo.com 

l Primăria Comunei Coşeiu, cu 
sediul în localitatea Coşeiu, str.-, 
nr.134, judeţul Sălaj, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de referent 
superior, conform HG 611 din 2008. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 21.11.2016, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 
22.11.2016, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-vechime: 9 ani în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice; -studii medii cu diplomă de 
bacalaureat. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Coşeiu. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Coşeiu, persoană 
de contact: Gal Valentin, secretar, 
t e l e f o n :  0 2 6 0 . 6 5 3 . 0 2 1 ,  f a x : 
0260.653.199, e-mail: primariacoseiu@
yahoo.com

l Primăria Comunei Poieneşti, cu 
sediul în localitatea Poieneşti, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -muncitor (mecanic utilaje 
şi lucrări întreţinere) -1 post; 
-muncitor (rețele apă) -1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 28 nov.2016, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 2 
dec.2016, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Pentru postul de: -muncitor (mecanic 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 07, luna 
noiembrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Rotw Guard Security SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Greaca, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 15507312: Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară (se vor indica 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 *); Tractor Steyer 9200, an fabricație 1996, 2 axe, capacitate cilindrică 3.200 cm3, 
32.775 lei, 20%; Plug agricol 5 brazde - G. Besson, 11.475 lei, 20%; Distribuitor erbicidat 600 l, 375 
lei, 20%; Cositoare cu tamburi rotativi, 2.475 lei, 20%; Semănătoare universală SUP 31, 1.650 lei, 
20%; Header porumb Dominioni, 78.900 lei, 20%; Combină Fendt 5250E, an fabricație 2010, 
323.700 lei, 20%; Remorcă basculantă Pronar, 34.425 lei, 20%; Echipament erbicidat, 32.325 lei, 
20%; Semănătoare SPP8, 13.350 lei, 20%; Echipament de tractat, 8.700 lei, 20%; Semănătoare 
seria 007 - SUP 32DKFL, 34.950 lei, 20%; Plug reversibil 3 brazde - Vogel Noot, 18.075 lei, 20%; 
Combinator Angeloni, 78.975 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile 
pentru vânzarea bunurilor mobile 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 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
municipiului Giurgiu, 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 art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, 
tastele 2 și 1, cu domnul Dan Buzea.
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utilaje și lucrări întreținere): -cel puţin 
studii medii; -permis conducere; 
-domiciliul în comuna Poienești; 
-vechime cel puţin 10 ani; -muncitor 
(rețele apă): -cel puțin studii medii cu 
diplomă bacalaureat; -permis condu-
cere profesionist; -domiciliul în 
comuna Poienești; -nu este necesară 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Poienești, județul Vaslui. 
Temei legal HG nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Poienești, jud. Vaslui, 
persoană de contact: Ciobanu Cecilia, 
telefon: 0235.347.082.

l Primăria Comunei Poienești, cu 
sediul în localitatea Poienești, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -referent III debutant 
(casier) -1 post; -consilier I debutant 
(agent agricol) -1 post. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 23 nov.2016, ora 10.00, -proba 
interviu în data de 25 nov.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Pentru postul 
de: -referent III debutant (casier): -cel 
puțin studii medii cu diplomă de baca-
laureat; -nu este necesară vechime; 
-consilier I debutant (agent agricol): 
-studii superioare cu diplomă de 
licență -domeniul agricol; -nu este 
necesară vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Poienești, județul 
Vaslui. Temei legal HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Poienești, jud.Vaslui, 
persoană de contact: Ciobanu Cecilia, 
telefon: 0235.347.082.

l Centrul Medico-Social „Sfântul 
Andrei”, cu sediul în localitatea Bucu-
rești, Șos.Berceni, nr.12A, judeţul 
Sector 4, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de instalator sanitar: 1 post. 
Condițiile generale de ocupare a 
posturilor sunt cele prevăzute la art.3 
din HG 286/2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data 
de 15.11.2016, ora 10.00; -proba prac-
tică în data de 18.11.2016, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii astfel: a.studii generale 
sau medii; b.certificat de calificare 
profesională în meserie; c.vechime în 
specialitate: minimum 3 ani; d.
cunoașterea reglementărilor legislative 
și activităților specifice domeniului de 
activitate. 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 
Centrului Medico-Social „Sfântul 
Andrei”. Data-limită de depunere a 
dosarelor este: 04.11.2016, ora 12.00. 
Relaţii suplimentare la sediul: Șos.
Berceni, nr.12A, Sector 4, București, 
persoană de contact: Alexandrescu 
M i h a e l a ,  t e l :  0 7 2 1 . 5 4 6 . 0 6 5 / 
021.334.37.25.

l Curtea de Conturi a României 
organizează concurs pentru ocuparea 
a 5  posturi contractuale de execuție 
șofer, vacante în structura centrală și 
teritoriala. Concursul se organizează 
la sediul Curții de Conturi din Bucu-
rești, str. Lev Tolstoi nr.22-24, sector 1 
în data de 11.11.2016 ora 9,00 - proba 
eliminatorie de testare psihologică, ora 
12,00 – proba scrisă eliminatorie de 
testare a cunoștințelor pe bază de 
chestionar de legislație rutieră și ora 
14,00 – proba practică de conducere 
auto în baza unui traseu stabilit. Dosa-
rele de înscriere se pot depune la 
sediul Curții de Conturi din București, 
str. Lev Tolstoi nr.22-24, sector 1 la 
Direcția Resurse Umane și Salarizare, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial partea a III – a, respectiv până 
la data de 04.11.2016 ora 14.30 și 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 
H.G nr.286/2011, modificată și 
completată de H.G nr.1027/2014. 
Condițiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul și pe 
site-ul Curții de Conturi a României 
www.curteadeconturi.ro. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul Curții 
de Conturi a României și la nr. de 
telefon: 0723215100.

l Spitalul Municipal Motru, cu sediul 
în localitatea Motru, str.Carol Davilla, 
nr.4, judeţul Gorj, organizează, 
conform HG 286/23.03.2011, modifi-
cată, concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de îngrijitor 
curăţenie, 1 post (10 clase, fără 
vechime), Ambulatoriu integrat. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 14.11.2016, 
ora 9.00; -proba practică în data de 
17.11.2016, ora 9.00; -interviul în data 
de 22.11.2016, ora 9.00. Condiţii gene-
rale de participare: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exercițiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)îndepli-
nește condițiile de studii și, după caz, 
de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării funcției 
contractuale sunt: diplomă de absol-
vire a 10 clase. 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 Spita-
lului Mun.Motru, din str.Carol 
Davilla, nr.4, jud.Gorj. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalul Mun.
Motru, persoană de contact: jr.
C r u c e r u  S i d o n i a ,  t e l e f o n : 
0253.410.003, fax: 0253.410.078, 
e-mail: spitalmotru@yahoo.com

l Spital Orășenesc Sânnicolau Mare 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a funcți-
ilor contractuale de execuție vacante, 
după cum urmează: 1.asistent medical 
generalist deb. -com.interne (1 post); 
2.asistent medical generalist deb. 
-secția chirurgie (2 posturi); 3.asistent 
medical generalist deb. -comp.ATI (1 
post); 4.asistent medical generalist 
deb. -secția obstetrică ginecologie (1 
post); 5.asistent medical generalist 
-cabinet ORL (1 post); 6.infirmieră 
deb. -secția cronici (1 post); 7.spălăto-
reasă -spălătorie (1 post); 8.îngrijitor 
curățenie -comp.interne (1 post); 9.
statistician medical -statistică (alte 
activ.comune pe spital) (1post); 10.
registrator medical -secția chirurgie 
(alte activ.comune) (1 post); 11.refe-
rent IA -birou aprov.și administrativ 
(1 post); 12.muncitor necalificat 
-administrativ (1 post). Pentru a 
ocupa un post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții 
generale, conform art.3 al Regulamen-
tului-cadru, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare: a)are cetățenia română, cetățenie 
a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și 

domiciliul în România; b)cunoaște 
limba română, scris și vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de preve-
derile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abili-
tate; f)îndeplinește condițiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvâr-
șite cu intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs 
și a ocupării funcției contractuale sunt 
conform Ordinului Ministerului Sănă-
tăţii nr.1470/2011, după cum urmează: 
-pentru postul de asistent medical 
generalist -cab.ORL (1 post) și secția 
pediatrie (1 post): studii postliceale, 
vechime minimă în specialitate 6 luni, 
certificat de membru al OAMG-
MAMR vizat la zi; -pentru posturile 
vacante de asistent medical generalist 
deb., respectiv com.interne (1 post), 
secția chirurgie (2 posturi) și comp.
ATI (1 post): studii postliceale, fără 
vechime, certificat de membru al 
OAMGMAMR vizat la zi; -pentru 
postul de asistent medical debutant 
-secția obst.ginecologie (1 post): studii 
superioare, fără vechime, certificat de 
membru al OAMGMAMR vizat la zi; 
-pentru postul de infirmieră deb. 
-secția cronici și postul îngrijitor cură-
țenie -comp.interne, postul de spălăto-
reasă: studii generale, fără vechime; 
-pentru posturile registrator medical 
deb.și statistician med.deb. -alte activ.
comune: diplomă de studii medii, fără 
vechime; -pentru postul de referent IA 
-birou aprovizionare și administrativ: 
diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate; -pentru postul 
de muncitor necalificat -administrativ 
(1 post): studii generale, fără vechime. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -22 noiembrie 
2016, ora 10.00: proba scrisă; -23 
noiembrie 2016, ora 10.00: proba 
interviu; -23 noiembrie 2016, ora 
12.00: proba practică. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului 
în Monitorul Oficial, Partea III, la 
sediul Spitalului Orășenesc Sânni-
colau Mare. Conform art.6 al Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, pentru înscrierea la concurs 
candidații vor prezenta un dosar de 
concurs care va conține următoarele 
documente: a.cererea de înscriere la 
concurs adresată conducătorului auto-
rității sau instituției publice organiza-
toare; b.copia actului de identitate sau 
orice alt document care atestă identi-
tatea, potrivit legii, după caz; c.copiile 
documentelor care să ateste nivelul 
studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum și 
copiile documentelor care atestă înde-
plinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau 
instituția publică; d.carnetul de 
muncă sau, după caz, adeverințele 
care atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea studiilor, 
în copie; e.cazierul judiciar sau o 
declarație pe propria răspundere că 
nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pentru 
care candidează; f.adeverință medi-
cală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unitățile sanitare 
abilitate; g.curriculum vitae. Adeve-

rința care atestă starea de sănătate 
conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de Minis-
terul Sănătății. În cazul în care candi-
datul depune o declarație pe proprie 
răspundere că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarat 
admis la selecția dosarelor, acesta are 
obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judi-
ciar, cel mai târziu până la data desfă-
șurării primei probe a concursului. 
Copia actului de identitate, copiile 
documentelor de studii și carnetul de 
muncă sau, după caz, adeverințele 
care atestă vechimea vor fi prezentate 
și în original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
Detalii privind condiţiile specifice și 
bibliografia de concurs sunt disponi-
bile accesând: www.spitalorasenesc-
s a n n i c o l a u m a r e . r o .  R e l a ţ i i 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Orășenesc Sânnicolau 
Mare, str.Timișorii, nr.14, telefon: 
0256.371.770, fax: 0256.370.697, 
adresă e-mail: spital@spsnm.ro

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs, în data de 
23.11.2016, următoarele posturi: 
Programul concursului: -23.11.2016, 
ora 10.00, proba scrisă; -25.11.2016, 
ora 12.00, interviul; -21.10.2016, publi-
citate concurs; Direcţia Coordonare 
Organizare, Compartiment Juridic: 1)
un post de consilier juridic, clasa I, 
grad profesional superior. Condiţii de 
participare: candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările 
ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul știinţe juri-
dice; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani; 2)un post de 
consilier juridic, clasa I, grad profesi-
onal principal. Condiţii de participare: 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în dome-
niul știinţe juridice; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani. 
Direcţia Buget Finanţe, Comparti-
ment Finanţare Programe/Proiecte și 
Investiţii: 1)un post de inspector, clasa 
I, grad profesional superior. Condiţii 

de participare: candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul știinţe 
economice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani. Comparti-
ment Analiză și Sinteză Bugetară: 2)
un post de inspector, clasa I, grad 
profesional principal. Condiţii de 
participare: candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările 
ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul știinţe econo-
mice; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Programul 
concursului: -23.11.2016, ora 12.00, 
proba scrisă; -25.11.2016, ora 14.00, 
interviul; -21.10.2016, publicitate 
concurs. Direcţia Investiţii și Servicii 
Publice, Compartiment Infrastructură 
Mediu: 1)două posturi de consilier, 
clasa I, grad profesional superior. 
Condiţii de participare: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul știinţe 
inginerești; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani. Unitatea 
Judeţeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice: 2)un post de consilier, clasa I, 
grad profesional asistent. Condiţii de 
participare: candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările 
ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniile: -inginerie 
civilă, -inginerie industrială, -inginerie 
mecanică; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an. Direcţia 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism, 
Compartiment Amenajarea Terito-
riului și Urbanism: 1)un post de 
consilier, clasa I, grad profesional 

asistent. Condiţii de participare: 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în urmă-
toarele domenii: -inginerie civilă, 
-ingineria instalaţiilor, -inginerie 
geodezică; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an; 2)un post de 
consilier, clasa I, grad profesional 
principal. Condiţii de participare: 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în urmă-
toarele domenii: -arhitectură, -urba-
nism, -inginerie civilă, -ingineria 
instalaţiilor, -inginerie geodezică; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani. Compartiment Moni-
torizare și Control: 3)un post de consi-
lier, clasa I, grad profesional superior. 
Condiţii de participare: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în următoarele 
domenii: -arhitectură, -urbanism, 
-inginerie civilă, -ingineria instalaţi-
ilor, -inginerie geodezică; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 9 ani. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului, respectiv până în data de 
09.11.2016, ora 16,30. Concursul se va 
desfășura la sediul Consiliului Jude-
ţean Ialomiţa. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament 4 camere Bucu-
resti ultra central. Telefon 0244 513935.

CITAȚII  
l Se citează în dosar nr. 2901/97/2016, 
la Tribunalul Hunedoara numiţii 
Boantă Doru și Airinei Rodica, în data 
de 16.11.2016, ora 9:00, sala 120, în 
proces cu reclamantul Boantă Luca, 
obiectul dosarului – hotărâre care să 
ţină loc de act autentic.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 10, luna 
noiembrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC La Bibi Take and Go SRL, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Giurgiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 12A, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 
35012580: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica 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 *); Vitrină caldă inox, 1950 lei, 20%; Frigider cu congelator, 270 
lei, 20%; Total: 2220 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile 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 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
municipiului Giurgiu, 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 art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, 
tasta 2 1, domnul Miu Adrian.
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l Stana Nelu, cu ultimul domiciliu în 
loc.Curtici, str.Vlad Ţepeş, nr.40, jud.
Arad, având CNP: 1570212022622, 
este chemat în calitate de pârât la 
Judecătoria Arad, camera Sala 147, în 
ziua de 23.11.2016, Completul 
C29-2016, ora 08.30, în calitate de 
pârât, în proces cu ASA Servicii Ecolo-
gice SRL Arad, în calitate de recla-
mant, în dosarul nr.13568/55/2016, 
având ca şi obiect pretenţii.

l Pârâtul Freund Siegfried Josef este 
chemat la Tribunalul Braşov, în data 
de 25 octombrie 2016, ora 09.00, sala 
T1, în dosarul civil nr. 2699/197/2013, 
cu menţiunea pentru interogatoriu, 
având ca obiect, procesul de succe-
siune şi ieşire din diviziune, intentat 
de reclamantul Căpăţână Alexandru 
Aurel.

l Iscu Dorel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Mun. Braşov, Str. Spicului 
nr. 28, bl. 62, sc. A, ap. 10, jud. Brasov, 
este chemat la sediul biroului notarial 
SPN Gonţea Ion– Gonţea Ionuţ Dan 
Mircea, din Mun. Brasov, Str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, P-1, jud. 
Braşov, în data de 22.11.2016, ora 
10.00, în calitate de fiu, în vederea 
dezbaterii succesiunii după defunctul 
Iscu Toader, decedat la data de 
23.11.2015, cu ultimul domiciliu în 
Mun. Brasov.

l Se citează numita Lincan Mirela în 
calitate de pârâta în proces cu Lincan 
Marian în calitate de reclamant, în 
dosarul nr.2182/94/2016 având ca 
obiect divorţ cu copii, la Judecătoria 
Buftea, cu sediul în Buftea, str. Ştirbei 
Vodă, nr.24, judeţ Ilfov, cu termen la 
data de 09 noiembrie 2016, ora 08.30, 
complet C16. 

l Se citează domnul Boroacă Ştefan 
cu domiciliul în Com. Albeni, sat 
Colibaşi, jud. Gorj la Judecătoria 
Tg-Jiu, în data de 14.11.2016, ora 
09.00, sala 4, în calitate de pârât, în 
dosar nr.6295/318/2016 având ca 
obiect divorţ.

l SC Expres Inox SRL, prin Admi-
nistrator Odagiu Constantin, cu 
ultimul sediu în municipiul Iaşi, bd. 
Primăverii, nr.2, et.2, cam.5, jud.Iaşi, 
în calitate de pârât, este citat pentru 
data de 3 noiembrie 2016, ora 8.30, la 
Judecătoria Iaşi, în proces cu SC 
Chimcomplex SA Borzeşti, în calitate 
de reclamant,  în  dosarul  nr. 
9382/245/2016.

l Numitul Mihai Valentin Ilie, cu 
domiciliul în Craiova, Str.Lăcrămi-
oarei, nr.11A (Bariera Vâlcii) este citat 
în calitate de pârât la Judecătoria 
C r a i o v a  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.5885/215/2015, având ca obiect 
divorţ cu minori, cu termen la 
08.11.2016, ora 8.30 la complet CMF4, 
în contradictoriu cu reclamanta Mihai 
Liana Rosana.

l Se citează SC Vineto Practic SRL 
(CUI 26299217) cu ultimul sediu 
cunoscut în județul Ilfov, localitatea 
Islaz, str. Caragea Gheorghe nr. 5,  
pentru data de 08.11.2016, ora 9.00, la 
Tribunalul Buzău,
Secţia a-II-a civilă, de contencios 
administrative şi fiscal,în dosarul nr. 
1175/114/2016,CAF 7, în calitate de 
pârât,  înproces cu Unitatea Adminis-
trativ Teritorială A Județului 
Buzău-Consiliul Județean Buzău, în 
calitate de reclamant pentru anulare 
act administrativ-protocol de colabo-
rare nr. 10860/05.11.2012 si pretentii.

DIVERSE  
l Înstrăinez loc de veci în Cimitirul 
c en t ra l  Cons tanţa .  Te l e fon : 
0742/551891.

l SC Urbanscapes Growth Three 
SRL anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare nu 
se supune evaluării impactului asupra 
mediului şi nici evaluării adecvate, în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru 
proiectul „Construire ansamblu de 

locuinţe colective şi spaţii pentru func-
ţiuni conexe locuirii (comerţ, servicii, 
bar), strada Fabrica de Cărămidă, 
nr.3H, Max.2S+P+6E, sector 1, Bucu-
reşti”. Proiectul deciziei de încadrare 
şi motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul APM Bucureşti, 
str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în 
zilele de luni până vineri, între orele 
8.30-12.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmbuc.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ până la data de 
25.10.2016. 

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii fali-
mentului prevăzută de Legea nr. 
85/2014 împotriva debitoarei SC 
PARCUL CU ARINI SRL cu sediul 
în Bucureşti, Str. Pictor Ion Andreescu 
nr. 26A, et. demisol, ap. 1, sector 2, 
J40/10637/2013, CIF 26962360, în 
dosarul 10787/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, Secția a-VII-a 
Civilă. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanțelor 
în vederea întocmirii tabelului supli-
mentar -28.11.2016, termenul de veri-
ficare a creanțelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului 
suplimentar de creanțe -28.12.2016, 
termenul de depunere a contestațiilor 
-7 zile de la publicarea tabelului supli-
mentar în BPI, termenul de întocmire 
a tabelului definitiv consolidate 
-24.01.2017. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
0 2 . 0 2 . 2 0 1 7 .  P e n t r u  r e l a ț i i : 
021.318.74.25.

l Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. CNCF CFR SA- Sucursala 
Regională CF Craiova anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Reparaţie 
capitala Staţia Olteni, linia II Directa, 
km 72+191-km 74+198 şi linia III 
Directa, km 72+516-km 74+198, 
inclusiv zona aparatelor de cale” 
propus a fi amplasat în Comuna 
Olteni, judeţul Teleorman. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Teleorman din 
Municipiul Alexandria, str.Dunării, 
nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri 
între orele 8.00-14.00 şi la sediul titula-
rului CNCF CFR SA- Sucursala 
Regională CF Craiova din Craiova, 
B-dul Decebal, nr.1, judeţul Dolj. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Teleorman.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Chisineu Cris se afla 
dosarul nr. 663/210/2016 cu termen de 
judecata la data de 19.11.2016, avand 
ca obiect cererea petentei Logos Delia 
cu domiciliul in Adea, nr. 349 jud. 
Arad, pentru: constatarea dobandirii 
de catre aceasta a dreptului de propri-
etate prin uzucapiune, asupra imobi-
lului de la nr. adm. 349 Adea, inscris 
in CF nr. 304472 Sintea Mare, nr. CF. 
vechi 558 Adea, topo 463-464/a, in 
suprafata de 1440 mp proprietatea 
tabulara a numitilor Tarsoly Iosefne, 
Ve k o n y  E r z s e b e t  n a s c u t a 
Biro,  decesul fiind inregistrat in regis-
trele de stare civila ale loc. Sintea 
Mare sub nr. 13/15.02.1992, Kovacs 
Elisabeta decedata la 14.01.2003. 
Persoanele interesate pot face obozitie 
la numarul de dosar indicat mai sus, 
in termen de o luna de la data publi-
carii prezentei somatii.
 
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Chisineu Cris se afla 
dosarul nr. 1141/210/2016 cu termen 
de judecata la data de 23.11.2016, 
avand ca obiect cererea petentului 
Stana Stefan cu domiciliul in Sepreus 
str. Caldarii nr. 17 jud. Arad, pentru: 
constatarea dobandirii de catre 

aceasta a dreptului de proprietate prin 
uzucapiune, asupra imobilului de la 
nr. adm. 24 str. Caldarii Sepreus, 
inscris in CF nr. 302940 Sepreus, topo 
94-95, in suprafata de 2880 mp 
proprietatea tabulara a numitilor Perv 
Peter inscris in CF in data de 
27.03.1908, Nyisztor Florian inscris in 
CF in data de 18.06.1913 si Perv 
Floare, minora Perv Mihaly, minor si 
perv Anna, minora inscrise in CF in 
data de 02.06.2017. Persoanele intere-
sate pot face obozitie la numarul de 
dosar indicat mai sus, in termen de o 
luna de la data publicarii prezentei 
somatii.

LICITAȚII  
l Comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi, 
organizează, în data de 25.11.2016, 
ora 11.00, licitaţie publică în vederea 
concesionării suprafeţei de 500mp, 
teren situat în intravilanul satului 
Rediu, judeţul Iaşi -T-12, Parcela 548. 
Persoanele fizice şi juridice interesate 
pot achiziţiona caietul de sarcini înce-
pând cu data 27.10.2016, la sediul 
Primăriei Ruginoasa, de unde pot 
obţine şi relaţii suplimentare la tel.: 
0232.714.361, 0766.461.702.

l CN Romarm SA -Filiala SC Piro-
chim Victoria SA- cu sediul în Or.
Victoria, str.Aleea Uzinei, nr.8 bis, jud. 
Braşov, telefon: 0268.242.993, fax: 
0268.242.994, anunţă organizarea unei 
licitaţii publice, deschise, cu ofertă 
prin strigare, pentru vânzarea de 
masă lemnoasă pe picior, în volum de 
286mc, în data de 21 noiembrie, ora 
11.00, la sediul acesteia. Pentru admi-
terea la licitaţie se organizează o 
preselecţie la sediul societăţii în data 
de 16 noiembrie 2016, ora 12.00, 
conform prevederilor din Caietul de 
sarcini. Data-limită de depunere a 
documentației este 16 noiembrie 2016, 
ora 10.00. Preţul de începere a licita-
ţiei este de 130Lei/mc şi treapta de 
licitare este de 6Lei. Lista partizilor 
care se licitează se va putea consulta la 
sediul societății. Informaţii suplimen-
tare la tel.0268.242.993, int.194, fax: 
0268.242.994.

l Private Liquidation Group IPURL, 
numită lichidator în dosarul nr. 
8172/111/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea S.C. 
Bellini Constructii S.R.L., CUI: 
RO14790856 scoate la vânzare prin 
licitație publică: Construcție si teren 
aferent (Terenul aferent 9.000 mp, 
Showroom S.utilă desfăşurata 1.193 
mp, Şopron S.Construită 438 mp, 
Hală depozit – S.utilă 832 mp.) Prețul 
de pornire: 1.180.980,00 EUR + TVA. 
Licitația va avea loc în 25.10.2016 ora 
12:00 la sediul lichidatorului din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În 
caz de nereuşită licitația se reia în data 
de 01.11.2016, 08.11.2016 la aceeaşi 
oră şi în aceeaşi locație. Licitantul 
trebuie să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile imobile 
supuse prezentei licitații, contra sumei 
de 500 RON+TVA, ce va cuprinde şi 
regulamentul de vânzare. Licitantul 
va depune la sediul lichidatorului 
judiciar o CERERE DE PARTICI-
PARE LA LICITAȚIE, inclusă în 
caietul de sarcini, cu cel puțin trei zile 
înainte de termenul licitației stabilit 
prin anunțul public. Informații 
tel:0359463661 fax: 0359463662 
e-mail: office@plginsolv.ro

l Lichidatorul judiciar R&R Proin-
solvenţă SPRL al debitoarei falite SC 
Vida Com SRL Buzau, organizează 
licitaţii publice in datele de 22, 29 
noiembrie, 6, 13, 20, 28 decembrie 
2016 ora 14.00 la sediul sau din 
Buzău, Str. Obor, Bloc 11, Sc.B, Ap.1, 
pentru vânzarea: Complexului Hala 
imbuteliere apa, situat în comuna 
Pietroasele, sat Pietroasele, jud Buzau 
la pretul de pornire de 80.000 euro, 
compus din:-C1 –Cladire birouri Scd= 
144 mp; -C2 –Cladire centrala –Sc 
=29 mp;-C3 –Hala productie -Sc 447 
mp;-C4 –Vestiare si Statie CO2– Sc 
=49 mp;-C5 –Cabina poarta -Sc =10 
mp; -C6– Magazie -Sc =120 mp; 
-Teren de 7776 mp. Licitaţia este 

competitiva si se va desfăşura potrivit 
Regulamentului aprobat de adunarea 
creditorilor. Pasul de licitaţie este de 
5%  din preţul de pornire. Taxa de 
participare la licitaţie este de 400 lei  si 
nu se restituie iar garantia de partici-
pare este de 10% din valoarea bunului 
licitat şi se va achita în contul de lichidare 
nr.RO85BTRL01001202302114XX 
deschis la Banca Transilvania. Înscrie-
rile se vor face cel târziu cu o zi înainte 
de data licitaţiei, când se va face şi 
dovada achitării garanţiei de partici-
pare. Relaţii la: 0238/716.095; 
0745.400.275.

l Consiliul Local al Comunei Bîcleş, 
Judeţul Mehedinţi, anunţă organi-
zarea licitației în vederea atribuirii 
contractului de concesiune a terenului 
în suprafață de 397mp din domeniul 
public, situat în Comuna Bîcleş, sat 
Bîcleş, Județul Mehedinți, înscris în 
cartea funciară nr. 50947, cu nr. topo-
grafic 50947. Concedent: Consiliul 
Local al Comunei Bîcleş. Adresa: 
Comuna Bîcleş, Județul Mehedinți, 
tel./fax: 0252/375263, e-mail: clbicles@
gmail.com. Obiectul concesiunii îl 
reprezintă suprafața de 397mp din 
domeniul public al Comunei Bîcleş, 
situat în Comuna Bîcleş, sat Bîcleş, 
Județul Mehedinți, înscris în cartea 
funciară nr. 50947, cu nr. topografic 
50947. Data limită de depunere a 
ofertelor: 10.11.2016, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Comunei Bîcleş. Data 
licitației: 11.11.2016, ora 12.00, la 
sediul Consiliului Local Bîcleş.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire se pot obține la telefon 
0252/375263.

l Anunţ de participare privind dele-
garea gestiunii serviciilor comunitare 
de uti l i tăţi  publice –l icitația 
publică  deschisă: 1)Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi de fax, 
adresa de e-mail ale delegatarului: 
Primăria Comunei Bogaţi, judeţul 
Argeş ,  te l .  0248655003,  fax : 
0248655003, e-mail: primaria_bogati@
yahoo.com. 2)Hotărârea Consiliului 
Local Bogaţi nr. 24/16.09.2016 privind 
stabilirea modalităţii de gestiune. 
Hotărârea Consiliului Local Bogaţi 

nr.4/12.01.2016 privind aprobarea 
comisiei de evaluare şi a documenta-
ției pentru delegarea gestiunii servi-
ciului public de alimentare cu apă al 
comunei Bogati. Hotărârea Consi-
liului Local Bogaţi nr. 20/15.09.2016 
privind aprobarea Studiului de opor-
tunitate. Hotărârea Guvernului nr. 
717/2008 pentru aprobarea Procedu-
rii-cadru privind organizarea, deru-
larea şi atribuirea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor comuni-
tare de utilităţi publice, a criteriilor de 
selecţie-cadru a ofertelor pentru 
serviciile comunitare de utilităţi 
publice şi a Contractului-cadru de 
delegare a gestiunii serviciilor comuni-
tare de utilităţi publice. 3)Aria terito-
rială unde urmează a se presta/furniza 
serviciul/activitatea: Teritoriul admi-
nistrativ al comunei Bogaţi, județul 
Argeş. 4)Activitatea/serviciul care 
urmează să fie prestată /prestat/furni-
zată /furnizat: Delegarea de gestiune a 
serviciului public de alimentare cu apă 
al comunei Bogaţi, județul Argeş. 5)
Durata contractului de delegare a 
gestiunii: 10 ani. 6)Denumirea, 
numărul de telefon  şi de fax  şi adresa 
de e-mail ale biroului/persoanei de la 
care se poate solicita documentaţia de 
delegare, precum  şi modalităţile de 
obţinere a documentaţiei: Primăria 
Comunei Bogaţi, judeţul Argeş, tel. 
0248655003, fax: 0248655003, e-mail 
primaria_bogati@yahoo.com. Docu-
mentația poate fi obținută de la sediul 
Primăriei. 7)Dacă este cazul, costul  şi 
condiţiile de platã în vederea obţinerii 
documentaţiein de delegare: Docu-
mentația de atribuire poate fi achiziți-
onată în urma unei solicitări scrise. 
Prețul pentru obținerea documentației 
este de 300 lei şi se achită la casieria 
Primăriei. 8)Garanţia de participare la 
licitaţia publică este de 2.000 lei. Plata 
se poate face prin ordin de plată sau la 
casieria Primăriei. 9)Termenul-li-
mită de depunere a ofertelor, data  şi 
ora, adresa la care se depun ofertele: 
Data: 21.11.2016, ora 10:00 – Primăria 
comunei Bogaţi, judeţul Argeş, la 
Registratură. 10) Data, ora  şi locul 
deschiderii ofertelor: Data: 21.11.2016, 
ora 11:00 la sediul Primăriei: Sat 
Bogaţi, nr. 133, comuna Bogaţi, 

judeţul Argeş. 11)Durata de valabili-
tate a ofertei: 90 de zile.

PIERDERI  
l Pierdut act concesiune eliberat de 
Parohia Sf. Gheorghe Grivita, pe 
numele Stoicescu Iuliana. Il declar 
nul.

l Pierdut Atestat de marfă, Atestat 
agabaritic şi cartela tahograf, eliberate 
de ARR Neamţ pentru Apetri 
Constantin Vlăduţ. Se declară nule.

l Pierdut Legitimatie pentru calitatea 
de responsabil tehnic in domeniile 
contructii civile, industriale, agro-zoo, 
seria M nr.05400, pe numele Moraru 
Ghe. Corneliu. O declar nula.

l SC Lupu Vd Constantin SRL,cu 
sediul in Munteni-Buzau, Jud.
Ialomita, Str.Siloz, Nr 76, avand CUI 
28145257, seria B2030753, declar 
pierdut certificat de inregistrare emis 
de Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Ialomita, emis la 
08.03.2011. Il declar pierdut

l Pierdut Contract construire 
incheiat cu ICVL nr.106/1/1978 si 
Proces verbal din 15.09.1978, pe 
numele Cruceru Nicolae si Cruceru 
Elena. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire receptie din 19.05.1983 pt 
apart din Sos.Nicolae Titulescu nr.119, 
bl.3, sc.A, ap.23, et.8, sector 1, Bucu-
resti, pe numele Raican Alexandrina 
si Raican Vasile. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta din 10.11.2003, 
emisa de AFI, str.Anton Pann nr.7-9, 
sector 3, pe numele Bica Elena. O 
declar nula.

l Pierdut Certificat de Inregistrare  si 
Certificat Constatator eliberate de 
ORC Arad pentru SC Lucian Borz 
Servizzi SRL. Le declar nule.

l Pierdut Atestat manager transport 
persoane pe numele Ştefan Matei. Se 
declară nul.

DECESE




