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OFERTE SERVICIU
l SC POLY BAG SRL angajaza 
manipulant Marfa cunoscator al 
limbii engleze si spaniole. Tel 
0257 275 787.

l Firma incaltaminte angajeaza 
muncitori necalificati, pregati-
toare si cusatoare. telefon 
0736073372.

l SC El Ganador SRL angajează 
muncitori necalificaţi în dome-
niul construcţiilor şi organizează 
concursîn data de 26.07.2017, ora 
09.00 la punctul de lucru din loc.
Rascruci, nr.361B, Jud.Cluj. 
Cerem şi oferim seriozitate.

l Intertrade Bacău recrutează: 
Instalatori, Electricieni, Faian-
țari, Rigipsari pentru şantierele- 
G e r m a n i a .  A c t i v i t a t e a 
principală: renovări băi în blocuri 
de locuințe. Salariul lunar 
compus  es te :  2 .000Euro . 
Contract muncă înregistrat- 
ITM. Transport decontat. Cazare 
asigurată. Detalii: 0755.66.11.11, 
office@dayjobs.ro

l Şcoala Gimnazială Nr.1 
Mârşani, cu sediul în localitatea 
Mârşani, str.Principală, nr.224, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru 1 post îngrijitor curăţenie, 
perioadă nedeterminată, în data 
de 16.08.2017. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 0251.336.146, 
email: scoalamarsani@yahoo.
com.

l Pentru încadrarea ca funcţi-
onar public cu statut special în 
sistemul administraţiei peniten-
ciare (ofițeri), Penitenciarul 
Vaslui, cu sediul în str. Avicola, 
nr.2, loc. Muntenii de Jos, jud. 
Vaslui, telefon 0235/322510, fax 
0235/322135, scoate la concurs 1 
post vacant, după cum urmează: 
- 1 post ofițer (construcții); 
Termenul de înscriere şi depu-

nere a dosarelor de concurs este 
de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, adică până 
la data de 14 august 2017, orele 
15:00, inclusiv. Taxa de partici-
pare la concurs este de 85 lei, se 
plăteşte la structura financiară 
din cadrul unității. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
structura de resurse umane din 
cadrul Penitenciarului Vaslui 
telefon 0235/322510 interior 121 
şi pe site-ul http://www.anp.gov.
ro/web/penitenciarul-vaslui – 
secțiunea Concursuri.

l Administraţia Domeniului 
Public Sector 1, Bucureşti 
anunţă:  Concursuri de recrutare 
organizate în data de 17.08.2017, 
ora 10.00, proba scrisă şi în data 
de 24.08.2017, ora 12.00, proba 
interviului pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale 
de execuție vacante:  1- Inspector 
de specialitate, gradul profesi-
onal II în cadrul Compartimen-
tului Parcări Publice,   studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă  ; vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 6 luni. 2- 
Referent, gradul profesional IA 
în cadrul Compartimentului 
Parcări Publice, studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii medii  ; 
vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 ani si 6 luni. Dosa-
rele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei, din Bd. Poligra-
fiei, nr. 4, sector 1 în perioada 
25.07.-07.08.2017. Condiţiile de 
participare şi bibliografia se 
afişează la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la secretarul 
comisiei de concurs, telefon 
021.319 32 53 int 117.  

l Penitenciarul Târgu-Mureş, 
unitate subordonată Administra-
ției Naționale a Penitenciarelor, 
scoate la concurs următoarele 

posturi:-   1 post de  ofiţer 
(construcții) ;  Dosarele de 
înscriere se pot depune până la 
data de 11.08.2017 la sediul Peni-
tenciarului Târgu Mureş. Taxa de 
înscriere la concurs este în 
cuantum de 85 de lei. Informa-
ţiile suplimentare privind condi-
ţiile specifice, bibliografia şi 
tematica, precum şi probele de 
concurs sunt disponibile pe 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră – Concursuri 
din sursă externă), sau la sediul 
Penitenciarului Târgu Mureş, 
Biroul resurse umane, tel. 0265-
261.565 int.116.

l Primăria Comunei Sucevița cu 
sediul în: localitatea Sucevița, 
strada Calea Movileştilor, nr.153, 
judeţul Suceava, în baza legii 
188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post vacant temporar pentru 
funcţie publică: Denumirea 
postului: Inspector. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: superi-
oare; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării 
postului: 10 ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă: -data de 17.08.2017, 
ora 11.00, la sediul instituţiei. 
Interviu: -data de 18.08.2017, ora 
11.00, la sediul instituţiei. Dosa-
rele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei în termen de 8 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial. Date 
contact: tel: 0769.011.808, email: 
primariasucevita@yahoo.com

l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Hăghig organizează 
concurs pentru  ocuparea postu-
rilor contractuale vacante medic 

(generalist)- (1 post), nivelul 
studiilor S, asistent medical- 1 
post pe perioadă determinată 
-nivelul studiilor S; 1 post pe 
perioadă nedeterminată- nivelul 
studiilor PL, asistent social- (1 
post) nivelul studiilor S. Condi-
ţiile generale de participare la 
concurs sunt prevăzute la art.3 
din Regulamentul-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi ocupării 
postului: a)1Pentru medic gene-
ralist: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă în 
domeniul medicinei generale, 
asigurare de malpraxis medical; 
b)Pentru asistent social: studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul asistentei 
sociale;  c)Pentru asistent 
medical: studii de specialitate în 
domeniul medical, atestat de 
liberă practică, asigurare de 
malpraxis. Condiţiile de partici-
pare la concurs, de angajare şi 
bibliografia se afişează la sediul 
instituţiei. Concursul se va desfă-
şura începând din data de 
18.08.2017, ora 10:00 -proba 
scrisă, iar interviul se va susţine 
în data de 23.08.2017, ora 10:00, 
la sediul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Hăghig 
(Hăghig, Str. Andrei Şaguna, 
nr.420). Dosarul de concurs se 
poate depune la sediul căminului 
(adresa de mai sus), în perioada 
25.07.2017-08.08.2017, între orele 
08:00-16:00. Relaţii suplimentare 
se pot obţine de la secretarul 
comisiei  de concurs,  Sala 
Hajnalka, telefon: 0267.366.911. 
Condiţiile de participare la 
concurs, de angajare şi biblio-
grafia se afişează la sediul institu-
ţiei. 

l Laboratorul Central pentru 
Controlul Calităţii şi Igienei 
Vinului Valea Călugărească orga-
nizează 2 concursuri de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, a următoarelor 
posturi, respectiv funcții publice 
de executie vacante: -3 posturi de 
consilier clasa I, grad profesional 

-superior, birou analize pentru 
LCCCIV Valea Călugărescă, 
unul la Filiala Blaj şi unul la 
Filiala Focşani; -1 post de refe-
rent clasa III, grad profesional 
-superior, birou analize pentru 
LCCCIV -sediul central Valea 
Călugărească.  Candidaţii trebuie 
să îndeplinească  condiţiile gene-
rale  prevăzute de art.54 din  
Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei 
publice de executie sunt: A.
Pentru posturile de consilier 
superior Filiala Blaj şi Filiala 
Focşani: 1.Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiintă: 
-Chimie şi inginerie chimică 
într-una din specializările: chimie 
sau inginerie chimică sau chimie 
alimentară şi tehnologii biochi-
mice sau controlul şi securitatea 
produselor alimentare; -Ingineria 
resurselor vegetale şi animale 
într-una din specializările: Ingi-
neria produselor alimentare sau 
controlul şi expertiza produselor 
alimentare; 2.vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice minimum 9 ani; 
3.cunoştinţe operare calculator 
-MS Office -nivel mediu. B.
Pentru postul de referent supe-
rior sediul central Valea Călugă-
rească: 1.Studii liceale, respectiv 
studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat într-unul 
din domeniile: -Chimie sau ingi-
nerie chimică sau chimie alimen-
tară şi tehnologii biochimice sau 
industrie alimentară sau tehni-
cian în controlul calităţii produ-
selor agro-alimentare; 2.vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice 
minimum 9 ani; 3.cunoştinţe 
operare calculator -MS Office 
-nivel mediu. Concursul pentru 
aceste trei posturi -de la punctul 
A şi B -se va organiza conform 
c a l e n d a r u l u i  u r m ă t o r : 
-28.08.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă la sediu central LCCCIV 

Valea Călugărească; -data şi ora 
interviului vor fi comunicate 
ulterior. C.Pentru posturile de 
consilier superior clasa I, grad 
profesional -superior, birou 
analize pentru sediul central 
LCCCIV Valea Călugărescă: 1.
Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul: chimie şi inginerie chimică 
cu specializarea: chimie, inginerie 
chimică, chimie alimentară şi 
tehnologii biochimice, ingineria 
substanţelor anorganice şi 
protecţia mediului, ştiinţe ingine-
reşti cu specializarea produse 
alimentare, biotehnologii şi horti-
cultură; 2.vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice minimum 9 ani; 
3.cunoştinţe operare calculator 
-MS Office -nivel  mediu. 
Concursul pentru acest post -se 
va organiza conform calenda-
rului următor: -31.08.2017, ora 
10.00 -proba scrisa la sediu 
central LCCCIV Valea Călugă-
rească; -data şi ora interviului vor 
fi comunicate ulterior. 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  şi se vor 
depune în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a. 
Relaţii suplimentare cu privire la 
acest concurs, se pot obţine la 
sediul Laboratorului Central 
pentru Controlul Calităţii şi 
Igienei Vinului Valea Călugă-
rească, str.Valea Mantei, nr.1, 
judeţul Prahova, persoană de 
contac t :  -D i rec to r  Vico l 
Constanta pentru laboratorul 
central şi filiala Focşani la 
telefon:  0728.191.325 sau 
-Responsabil Laborator Central 
Radulescu Valentina, telefon: 
0724.221.337 -pentru laboratorul 
central; -Şef birou Aldea Aurelia 
pentru filiala Blaj, telefon: 
0727.768.478  

l Primăria Comunei Vlădila 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
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vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional principal din cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vlădila, 
Judeţul Olt, după cum urmează: 
A.Denumirea funcţiei publice: 
Consilier, clasa I, Comparti-
mentul contabilitate, Grad profe-
sional principal. B.Probele 
pentru concurs: 1.Selecţia dosa-
relor de înscriere; 2.Proba scrisă; 
3.Interviul. C.Condiţiile de part-
cipare la concurs: 1.Condiţii 
generale: Candidatul trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
2.Condiţii specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -Vechime de 5 ani în speci-
alitatea studiilor; -Cunoştinţe de 
operare calculator (pachet MS 
Office, Acces, Excell, Word, 
Internet) -nivel mediu. D.
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului 1.Data depunerii dosarelor 
de înscriere concurs: în termen de 
20 zile de la data  publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României. 2.Data probei scrise: 
28.08.2017, ora 10.00. 3.Data 
interviului: 30.08.2017, ora 10.00. 
4.Locul desfăşurării probelor: 
sediul Primăriei Vlădila din Str.
Cozia, nr. 204, Judeţul Olt Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Vlădila, strada 
Cozia, nr.204, judeţul Olt, de luni 
până vineri între orele 08.00-
1 6 . 0 0  s a u  l a  t e l e f o n : 
0249.543.003.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Sf.Pantelimon” Focşani, cu 
sediul în Focşani, județul 
Vrancea, organizează concurs, 
conform HG 286/23.03.2011, 
pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante pe perioadă 
nedeterminată, după cum 
urmează: Serviciul administrativ: 
-un post muncitor calificat IV 
zidar; -un post muncitor calificat 
IV bucătar; -un post muncitor 
calificat III lenjereasă; -un post 
muncitor necalificat I (suprave-
ghetor Secţia Psihiatrie); -un post 
spălătoreasă. Serviciul de mana-
gement: -0.5 post referent de 
specialitate I (medic); -0.5 post 
asistent medical principal (PL). 
Serviciul de statistică: -un post 
registrator medical. Secţia Boli 
infecţioase: -un post infirmieră. 
Secţia Psihiatrie: -un post infir-
mieră.  Secţia Pediatrie: 
-două posturi infirmieră. Labo-
rator radiologie şi imagistică 
medicală: -un post asistent 
medical debutant (PL). Comp.

CT: -un post asistent medical 
principal (PL). Condiţii specifice: 
-pentru muncitor IV- 8 clase, fără 
vechime, certificat calificare în 
meserie; -pentru muncitor III- 3 
ani vechime în meserie, certificat 
calificare în meserie; -pentru 
muncitor necalificat- 8 clase, fără 
vechime; -pentru postul de spălă-
toreasă- 8 clase, fără vechime; 
-pentru postul de referent de 
specialitate I (medic) -diplomă de 
licenţă, vechime 6 ani şi 6 luni; 
-pentru posturile de asistent 
medical principal -diplomă 
şcoală postliceală; gradul de prin-
cipal; -pentru registrator medical 
-diplomă de studii medii, 6 luni 
vechime în muncă; -pentru 
posturile de  infirmieră -diplomă 
şcoală generală, 6 luni vechime în 
muncă ,  cur s  in f i rmie ră . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scr isă  în  data de 
16.08.2017, ora 09.00 toate postu-
rile; -Proba practică ptr. posturile 
de la laborator radiologie şi CT: 
21.08.2017, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 24.08.2017, 
ora 09.00 toate posturile. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de 07.08.2017, ora 16.00 
inclusiv, la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Pante-
l imon”  Focşani ,  Judeţu l 
Vrancea. Relaţii suplimentare la 
sediul spitalului, Serviciul 
RUONS, persoană de contact: 
ec.Munteanu Vasilica, telefon: 
0237/625.000, fax: 0237/625.191, 
www.spitalvn.ro

l Autoritatea Navală Română, 
c u  s e d i u l  î n  l o c a l i t a t e a 
Constanţa, str.Incinta Port, nr.1, 
judeţul Constanţa, organizeazã 
concurs în data de 08.08.2017, 
conform HG286/23.03.2011 cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante 
de referent specialitate gr.III din 
cadrul Căpitănei Zonale Tulcea /
Compartimentul Înmatriculări 
Nave şi Personal Navigant. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
1.Proba scrisă: 08.08.2017 la ora 
10.00; 2.Interviu: 16.08.2017, ora 
10.00. Condiţii specifice de 
ocupare a postului: Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Speciali-
tatea de bază:-; Vechime în 
munca pe studii superioare: 
minim 6 luni; Data limită pentru 
depunerea dosarelor: 31.07.2017, 
ora 16.00. Depunerea dosarelor 
de concurs şi desfăşurarea 
concursului se va face la sediul 
Căpităniei Zonale Tulcea, Locali-
tatea Tulcea, Str.Portului, Nr.36. 
Persoană de contact: Mihaela 
Ivenco. Tel: 0372/376.738; 

0240/512.937; Fax: 0240/513.226. 
Tematica, bibliografia şi rezulta-
tele finale ale probelor de concurs 
se vor afişa pe pagina oficială: 
http://portal.rna.ro/despre noi/
organizare/cariere.

l Primăria Comunei Stîlpeni, cu 
sediul în localitatea Stîlpeni, 
judeţul Argeş, organizează 
c o n c u r s  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999 pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante, de: 
Inspector clasa I, Grad Profesi-
onal  Asistent din Cadrul 
Compartimentului Contabilitate, 
Taxe şi Impozite, 1. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 23.08.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
25.08.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul ştiinţelor 
economice; -vechime minim 1 an 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 
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 Primăria 
Comunei Stîlpeni. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei 
Comunei Stîlpeni, persoană de 
contact: Dinculescu Marius 
Florinel  telefon: 0733.674.126 
fax: 0248.565.222. 

l Baza de Aprovizionare Gospo-
dărire şi Reparații cu sediul str. 
Sabarului nr.1, comuna Jilava, 
județul Ilfov,  scoate la concurs 1 
post agent administrativ (resurse 
umane); Termenul de înscriere 
este de 15 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, 
respectiv 11 august 2017, orele 
15.00, inclusiv, perioadă în care 
candidaţii depun dosarele de 
candidat complete la structura 
de resurse umane din cadrul 
unităţii. Taxa de participare la 
concurs este de 85 RON. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
de la structura de resurse umane 
a Bazei de Aprovizionare Gospo-
dărire şi Reparații şi pe site-ul 
Administraţiei Naţionale a Peni-
tenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră - Concursuri 
din sursă externă) şi http://anp.
gov.ro/web/baza-aproviziona-
re-gospodarire-reparatii/cariera.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Satu 
Mare cu sediul în Satu Mare, Str. 
Ghica Ion, nr. 36, scoate la 
concurs, în data de 20.09.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 

Consilier, grad 
profesional supe-
rior - Comparti-
ment Achizitii 
publice, adminis-
trativ, protecţia 
muncii şi PSI; 
Condiţii specifice 
de participare la 
concursul pentru 
ocuparea funcţiei 
p u b l i c e  d e 
execuţie vacante: 
P r e g ă t i r e  d e 
spec ia l i tate  – 
studii universitare 
de licenţă absol-

vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ramura de 
ştiință: ştiințe economice; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoş-
tinţe de operare PC: Word, Exce-
l,Power Point, Internet; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 
20.09.2017 – 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 
AJOFM Satu Mare.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediu l  în  Bucureş t i ,  S tr. 
Avalanşei, nr.20-22, sector 4 
scoate la concurs, în data de 
20.09.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Consilier, grad 
profesional  superior – Serviciul 
Acorduri bilaterale şi desemnare 
parteneri EURES, Direcția Coor-
donarea Reţelei Internaţionale 
EURES, Acorduri şi Relaţii 
Internaţionale; 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 echiva-
lentă; Vechime minimă în specia-
l i tatea studii lor  necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, navigare 
internet; Cunoaşterea unei limbi 
de circulaţie internaţională: 
engleză-nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului: 
20.09.2017 – 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 Unitatea Militară 02574 Bucu-
reşti organizează concurs pentru 
ocuparea a 5 posturi de personal 
civil contractual, pe durată nede-
terminată, cu atribuţii de 
execuţie, vacante în cadrul struc-
turilor menţionate în dreptul 
fiecăruia, astfel: -La Unitatea 
Militară 02574 Bucureşti: -1 post 
de inginer debutant în biroul 
contracte lucrări de reparații din 
secţia administrare cazărmi şi 
patrimoniu a Serviciului admi-
nistrare cazărmi, patrimoniu şi 
apărare împotriva incendiilor, 
prevăzut cu studii superioare de 
licenţă, cu titlul de inginer în 
domeniul construcții. Nu se 
stabi lesc condiţ i i  privind 
vechimea în muncă şi/sau în 
specialitatea studiilor absolvite. 
-La Complexul militar de 
instruire, reprezentare şi tranzit 
"Litoral": -1 post de muncitor 
calificat I (electrician) în grupa 
întreținere construcții şi instalații 
din formația întreținere corp 
clădiri, prevăzut cu studii gene-
rale sau profesionale şi certificat 
de calificare profesională în 

meseria de electrician, fiind nece-
sară o vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite 
de minim 9 ani. Obligatoriu să fi 
desfăşurat minim 9 ani activitate 
în profesia de electrician, peri-
oadă dovedită cu documente 
justificative. -La Centrul de între-
ținere, reparații şi exploatare 
cazărmi: -1 post de îngrijitor la 
personal întreținere spații interi-
oare în formația întreținere 
spații, prevăzut cu studii generale 
sau profesionale. Nu se stabilesc 
condiţii privind vechimea în 
muncă şi/sau în specialitatea 
studiilor absolvite; -2 posturi de 
îngrijitor la personal întreținere 
spații exterioare în formația 
întreținere spații, prevăzute cu 
studii generale sau profesionale. 
Nu se stabilesc condiţii privind 
vechimea în muncă şi/sau în 
specialitatea studiilor absolvite. 
Data -limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs este: 
08.08.2017 ora 14.00. Dosarele de 
concurs se depun la sediul 
Unităţii Militare 02574 Bucureşti 
din B-dul. Drumul Taberei, 
nr.7B, sector 6. Tipul probelor de 
concurs/examen, data şi ora 
desfăşurării acestora: -Pentru 
postul de inginer debutant, 
candidaţii vor susţine: -proba 
scrisă în data de: 28.08.2017, ora 
11.00. -interviul în data de: 
01.09.2017, ora 11.00. -Pentru 
posturile de muncitor calificat I 
(electrician) şi îngrijitor, candi-
daţii vor susţine: -proba practică 
în data de: 28.08.2017, ora 11.00. 
-interviul în data de: 01.09.2017, 
ora 11.00. Probele de concurs/
examen se desfăşoară, astfel: 
-pentru postul de inginer debu-
tant şi muncitor calificat I (elec-
trician), la sediul U.M. 02574 
Bucureşti, din Bdul. Drumul 

Taberei, nr. 7B, sector 6; -pentru 
posturile de îngrijitor, la sediul 
din str. Izvor, nr. 110, Bucureşti, 
sector 5. Prezentarea la post,  pe 
data de 22.09.2017. Secretariatul 
comisiilor de concurs/examen 
este asigurat de maior Bălan 
Radu -Silviu şi p.c.c. Ungureanu 
Nicoleta, telefon 021.319.58.58, 
int. 0125 şi 2244. Condiţiile gene-
rale şi specifice pentru ocuparea 
posturilor, bibliografia şi tematica 
de concurs se pot obţine la sediul 
Unităţii Militare 02574 Bucu-
reşti, din B-dul. Drumul Taberei, 
nr.7B, sector 6, pe portalul 
posturi.gov.ro, pe pagina de 
internet smg.mapn.ro/cli/index.
html sau la secretariatul comisi-
ilor de concurs.

l Primăria Municipiului Oltenița 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuție vacante ”referent 
clasa III, grad profesional supe-
rior” în cadrul Serviciului Public 
Comunitar de Evidență a Persoa-
nelor Oltenița -Compartiment 
Evidența persoanelor. Concursul 
constă în proba scrisă (22.08.2017 
-ora 10,00) şi interviu (se va 
susține în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise),  la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune până la  data  de 
14.08.2017 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița -  B-dul 
Republicii, nr.40. Condițiile de 
participare la concurs, bibliografia 
şi actele necesare pentru dosarul 
de înscriere se afişează la sediul 
Primăriei Oltenița şi se  publică pe 
site-ul acesteia. Relații suplimen-
tare se pot obține de la Serviciul 
Resurse umane tel. 0242.515.770.

ANUNȚURI
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l Academia Română - Filiala 
Iaşi  cu sediul în Iaşi, bld. Carol I, 
nr.9, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
v a c a n t  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011 (actualizat), de 
referent de specialitate gradul I 
(S), din cadrul Biroului Resurse 
Umane, Salarizare, normă 
întreagă, perioadă nedetermi-
nată. Concursul va consta în trei 
probe: proba scrisă în data de 
16.08.2017, ora 09,00, proba 
practică în data de 18.08.2017, 
ora 09,00 şi interviul în data de 
23.08.2017, ora 09,00. Condiţii: 
studii superioare în specialitatea 
postului, vechime de minim 4 ani 
în domeniul administrativ-eco-
nomic. Termenul de depunere a 
dosarelor este 04.08.2017, ora 
10,00. Relaţii suplimentare la 
telefon 0332101115, Biroul 
Resurse Umane, Salarizare şi la 
sediul Filialei.

l Anunț pentru ocuparea func-
ției publice de execuție vacante 
de inspector, grad profesional 
asistent  , perioadă nedetermi-
nată, în cadrul Compartimen-
tului  Achiziț i i  Publice al 
Primăriei comunei Sudiți județul 
Ialomița. Temei legal: art. 38, 39 
din HG nr. 611/2008-pentru 
aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici. 
1 . - D e n u m i r e a  p o s t u l u i : - 
inspector, grad profesional ”asis-
tent”, Compartiment Achiziții 
Publice. 2.-Nivel studii:- -studii 
universitare de licență, absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; 3.-Vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului - 1 an. 5.-Data, ora şi 
locul desfăşurării probesi scrise: 
- 29.08.2017, orele 11:00, la 
Primăria comunei Sudiți, județul 
Ialomița. 6. -Data limită pînă la 
care se pot depune actele pentru 
concurs:-20 zile lucrătoare de la 
publicarea în Monitorul Oficial- 
respectiv pînă la 9.08.2017. 
7.-Datele de contact ale persoanei 
care asigură secretariatul comi-
siei de concurs -,tel. 0243278502.

l Consiliul Superior al Magistra-
turii organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice vacante: -1 post de consi-
lier clasa I, gradul profesional 
principal din cadrul Direcţiei 
resurse umane şi organizare-Ser-
viciul resurse umane pentru 
instanţele judecătoreşti; -1 post 
de consilier clasa I, gradul profe-
sional superior în cadrul Direcţiei 
economice şi administrativ- 
Serviciul salarizare şi buget; -1 
post de consilier clasa I, gradul 
profesional principal în cadrul 
Direcţiei afaceri europene relaţii 
internaţionale şi programe- 
Serviciului programe europene şi 
internaţionale. Proba scrisă a 
concursului va avea loc la sediul 
Consiliului Superior al Magistra-
turii, din Bucureşti, Calea 
Plevnei nr. 141B, sector 6, în data 
de 8 septembrie 2017, ora 10,00, 
iar interviul în data de 14 
septembrie 2017, ora 10,00. 
Dosarul de înscriere se depune de 
către candidat la secretariatul 
Comisiei de concurs, până la 
data de 14 august 2017, la 
Direcţia resurse umane şi organi-
zare din cadrul Consiliului Supe-
rior al  Magistraturii ,  din 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 
141B, sector 6, camera 300. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: (021)311.69.26, 
precum şi de pe pagina de 
internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii- www.csm1909.ro.

l Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Dome-
niul Educației şi Formării Profe-
s i o n a l e   ( A N P C D E F P ) 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției de execuție 
contractuale, vacantă, de expert I 
A cu studii superioare finalizate 
şi experiență profesională de 
minimum 5 ani.
Concursul se va desfăşura în data 
de 18 august 2017, la ora 9,00 –
proba scrisă şi la ora 14,00–inter-
viul, la sediul ANPCDEFP. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun până pe data de 08 august 
2017 la sediul ANPCDEFP. 
Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul ANPCDEFP şi pe site-ul 
agenției la adresa www.anpcdefp.
ro. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul ANPCDEFP sau 
la telefon 021/2010700.

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Bălan Cris-
tian Marian, domiciliat în Braşov, 
str. Molnar Janos, nr. 20, bl. 50, 
sc. A, ap. 59, să se prezinte în 
data de 26.09.2017, ora 9.00, sala 
J1, la Judecătoria Braşov, în 
Dosarul civil. Nr. 30612/197/2016, 
având ca obiect succesiune în 
proces cu reclamantul Pomîr-
leanu Vasile.

l Numitul Haubenreich Adam, 
este citat în calitate de pârât în 
proces cu Comuna Macea, la 
Judecătoria Arad, B-dul Vasile 
M i l e a ,  n r. 2 - 4 ,  î n  D o s a r 
nr.6528/55/2017, având ca obiect 
rectificare CF, pentru termenul 
de judecată din 19 Septembrie 
2017, ora 08:30, sala 145.

DIVERSE  
l Rujan Elena, avand domiciliul 
in Bucuresti, str. Uioara, nr.7, 
bl.A14, sc.B, et.3, ap.25, sector 4, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-ansamblu locuinte 
P+1E+M, functiuni complemen-
tare, amenajare circulatii, asigu-
rarea utilitatilor, localitatea 
Berceni, T10, P29/2,3, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana joi intre orele 9.00-
11.00. Observatii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.I. 
in termen de 15 zile de la data 
publicarii anuntului.

l Neagu Victor, avand domiciliul 
in judetul Ilfov, orasul Popes-
ti-Leordeni, str. Oituz, nr.51, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-ansamblu locuinte 
P+1E+M, functiuni complemen-
tare, amenajare circulatii, asigu-
rarea utilitatilor localitatea 
Berceni, T4, P15/2/18, anunta 
publicul interesat  asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana joi intre orele 9.00-
11.00. Observatii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.I. 
in termen de 15 zile de la data 
publicarii anuntului.

l Tigmeanu Marian, avand 
domiciliul in judetul Ilfov, 
comuna Berceni, titular al 
planului P.U.Z.- ansamblu locu-
inte P+1E+M, functiuni comple-
mentare, amenajare circulatii, 
asigurarea utilitatilor localitatea  
Berceni, T21, P51/1/4, 51/1/5, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana joi intre orele 9.00-
11.00. Observatii si sugestii se 

primesc in scris la sediul A.P.M.I. 
in termen de 15 zile de la data 
publicarii anuntului.

l 1.Primăria Municipiului 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
Bd.Bucureşti, nr.49-51, Cod 
fiscal: 4852455, tel: 0246/211.627, 
0246/215.631, 0246/213.587, 
0246/21.35.88, fax: 0246/21.54.05, 
e-mail: primarie@primaria-
giurgiu.ro. Având în vedere că a 
fost depusă cerere de finanțare 
din partea unui singur solicitant, 
în conformitate cu art.14, alin.(2) 
din Legea nr.350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de 
interes general, Primăria Munici-
piului Giurgiu repetă procedura 
de selecţie privind acordarea 
finanţărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al 
Municipiului Giurgiu pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general în anul 2017 -Domeniile: 
Sport -Sesiunea II. 2.Reglemen-
tări legale privind acordarea de 
finanţare nerambursabilă: Legea 
nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, Metodologia Generală şi 
Regulamentele aferente domeni-
ilor specifice, aprobate conform 
H.C.L. nr.459/21.12.2016. 3.
Domeniile pentru care se acordă 
finanțări nerambursabile şi suma 
de 84.000lei  aprobată pentru 
anul 2017, conform Bugetului  de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 
2017 aprobat prin H.C.L.M. 
nr.19/2017, este repartizată în 
conformitate cu programul anual 
al finanțărilor nerambursabile: 
Nr.Crt.; Domeniul; Suma 2017 
(lei): 1.; Sport; 84.000. Total: 
84.000. 4.Durata de implemen-
tare a proiectelor: anul 2017. 5.
Documentaţiile de referinţă, de 
solicitare a finanţării nerambur-
sabile, constând în Metodologia 
Generală şi Regulamentele 
aferente domeniilor specifice, 
aprobate conform H.C.L. 
nr.459/21.12.2016, se pun la 
dispoziţie pentru consultare pe 
site-ul instituţiei: www.primaria-
giurgiu.ro, secţiunea Finanţări 
nerambursabile sau prin interme-
diul Comisiei pentru atribuirea 
contractelor de finanţare neram-
bursabilă pe baza selecţiei publice 
de proiecte, procedură care 
permite atribuirea unui contract 
de finanţare nerambursabilă din 
fonduri publice -Comisie pentru 
punerea în aplicare a Legii 
nr.350/2005 Giurgiu, Bd.Bucu-
reşti, nr.49-51. 6.Aplicanţii vor 
depune cererile de finanţare 
conforme cu Regulamentele 
aferente domeniilor specifice şi 
Metodologia Generală, la regis-
tratura Primăriei Municipiului 
Giurgiu, Bd.Bucureşti, nr.49-51, 
Giurgiu. Termenul limită de 
depunere pentru propunerile de 
proiecte este 09.08.2017, ora 
16.00. Vor fi analizate numai 
proiectele depuse în termenul 
stabilit prin anunțul de partici-
pare şi întocmite în conformitate 
cu documentația pentru elabo-
rarea şi prezentarea proiectului 
prevazută în Regulamentele 
aferente domeniilor specifice şi 
Metodologia Generală şi care îşi 
desfaşoară activitatea în munici-
piul Giurgiu. Solicitantul de 

finanţare nerambursabilă trebuie 
să facă dovada capacităţii de 
cofinanţare, în procent de 
minimum 10% din valoarea 
totală a finanţării. 7.Evaluarea şi 
selecţia proiectelor în vederea 
obţinerii finanţării nerambursa-
bile se vor face de către Comisia 
pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă pe baza 
selecţiei publice de proiecte, 
procedură care permite atribu-
irea unui contract de finanţare 
nerambursabilă din fonduri 
publice -Comisie pentru punerea 
în aplicare a Legii nr.350/2005, 
Giurgiu. 8.Toate cererile selecţio-
nate în urma trierii sunt supuse 
evaluării. La acordarea puncta-
jului vor fi considerate ca priori-
tare: Criteriu; Punctaj: Relevanţa 
şi coerenţa: 25; Metodologie: 15; 
Capacitatea de realizare: 15; 
Bugetul proiectului: 20; Partici-
parea părţilor: 10; Durabilitate şi 
sustenabilitate: 15. Total: 100. 
Atenţie! Numai proiectele cu un 
punctaj minim de 60 de puncte 
vor fi propuse pentru finanţare. 
9.Documentaţia de solicitare a 
finanţării este analizată de către 
membrii comisiei de evaluare şi 
s e l ec ţ ionare  în  per ioada 
10-11.08.2017. Evaluarea şi 
selecția programelor depuse se 
vor face în ordinea punctajului 
obținut de către fiecare solicitant, 
în limita bugetului alocat, lista 
finală a beneficiarilor finanţării 
nerambursabile urmând a fi 
aprobată prin hotărâre a Consi-
liului Local al Municipiului 
Giurgiu. 10.Având în vedere 
timpul efectiv rămas pentru 
implementarea proiectelor, 
respectiv apariția riscului de a 
întârzia începerea competiției 
sportive, autoritatea contractantă 
reduce termenul de depunere a 
dosarelor în baza art.20, alin.(2) 
din Legea 350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de 
interes general. Anunţul privind 
Programul anual al finanțărilor 
nerambursabile de la bugetul 
local al Municipiului Giurgiu, 
pentru activități nonprofit de 
interes general, aferent anului 
2017, a fost publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
VI-a, nr.103/06.06.2017.

l SC Psapet-Prod-Com S.R.L, 
cu sediul în Municipiul Bacău, 
România, Str.Calea Romanului, 
nr.41-43, judeţul Bacău, intenţio-
nează să achiziţioneze servicii de 
consultanţă în domeniul manage-
mentului de proiect, în cadrul 
POR 2014-2020, apelul de 
proiecte POR/102/2/2/ Îmbună-
tățirea competitivității economice 
prin creşterea productivității 
muncii în IMM-uri, în sectoarele 
competitive identificate în SNC, 
pentru proiectul intitulat “Creş-
terea competitivităţii societăţii 
Psapet-Prod-Com SRL prin 
achiziţia de echipamente de 
producţie performante”, cod 
SMIS 114738. Locul de prestare a 
serviciilor: Municipiul Bacău, 
România, Str.Calea Romanului, 
nr.41-43, judeţul Bacău. Tipul 
contractului: contract de prestări 
servicii: servicii de consultanţă în 
domeniul managementului de 
proiect. Durata contractului: 9 
luni. Valoarea estimată a contrac-
tului: 121,301.64 lei+TVA. Speci-

ficaţiile tehnice sunt puse la 
dispoziţie la sediul societăţii, din 
Municipiul Bacău, România, Str.
Calea Romanului, nr.41-43, 
judeţul Bacău. Pentru detalii ne 
puteţi contacta la telefon: 
0756.827.704, fax: 0234.513.360, 
emai l :  contab@psapet .ro , 
persoană de contact: Sorin 
Dorinel Petrila. În acest sens, vă 
invităm să depuneţi ofertele 
Dumneavoastră de preţ conform 
specificaţiilor tehnice, cu respec-
tarea preţului exprimat în Lei 
fără TVA, până cel târziu 
07.08.2017, ora 16.00, prin curier 
sau depunere directă la secretari-
atul societăţii din Municipiul 
Bacău, România, Str.Calea 
Romanului, nr.41-43, judeţul 
Bacău. Prestarea serviciilor se va 
face la termenele specificate în 
specificaţiile tehnice, iar preţurile 
din ofertă nu vor fi modificate 
sau actualizate pe durata 
contractului.

CONVOCĂRI  
l Se convoaca membrii Asocia-
tiei P.A.S. “Restarom Company” 
Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Piata 
Mihai Viteazul, nr. 4, bloc 11B1-
11B2, jud. Prahova la adunarea 
generala a asociatilor ce va avea 
loc pe data de 1 august 2017, 
orele 16,00, la sediul asociatiei. 
Ordinea de zi: 1. Alegerea 
membrilor consiliului de adminis-
tratie, cu desemnarea presedin-
telui; 2. Ratificarea tuturor 
actelor/actiunilor efectuate de 
domnul Nitu Gheorghe, in cali-
tate de presedinte al consiliului de 
administratie, pentru perioada 
scursa de la data expirarii 
mandatului si pana la data de 3 
iulie 2017; 3. Imputernicirea 
dnului. Nitu Gheorghe de a 
reprezenta asociatia in cadrul 
sedintelor adunarii generale a 
asociatilor Restarom Company 
SRL si ratificarea de catre asoci-
atie a tuturor actelor/actiunilor 
efectuate in trecut de imputer-
nicit in cadrul sedintelor adunarii 
generale a asociatilor Restarom 
Company SRL, a contractelor 
semnate si obligatiilor asumate in 
calitate de reprezentant al asocia-
tiei. 4. Imputernicirea dnului. 
Nitu Gheorghe de a reprezenta 
asociatia in toate si orice discutii 
si/sau negocieri purtate cu AAAS 
Bucuresti in vederea cumpararii 
pachetului de parti sociale detinut 
de AAAS Bucuresti in cadrul 
Restarom Company SRL si ratifi-
carea tuturor actelor/actiunilor 
intreprinse de acesta in trecut in 
numele asociatiei, in relatia cu 
AAAS Bucuresti. 5. Imputerni-
cirea dnului. Nitu Gheorghe sa 
reprezinte asociatia si sa semneze 
contractul de vanzare cumparare 
parti sociale cu AAAS Bucuresti. 
6. Diverse. Lista persoanelor 
propuse pentru a face parte din 
consiliul de administratie se afla 
la sediul asociatiei si poate fi 
consultata de orice persoana inte-
resata in fiecare zi de marti si joi, 
intre orele 10,00- 14,00. Ordinea 
de zi poate fi completata potrivit 
solicitarilor membrilor asociatiei. 
In cazul in care la adunarea gene-
rala a asociatilor nu se intruneste 
cvorumul necesar in vederea 
adoptarii unei hotarari valabile, 
sedinta este reconvocata pentru 
data de 3 august 2017, orele 
14,00, la aceeasi adresa.

ANUNȚURI
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ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. DECIROM S.A. Sediul: 
Incinta Port Constanţa, Nr. 
înreg.O.R.C.: J13/516/1991, 
C.U.I.:  RO 1890411, C-ţa  
20.07.2017, Nr. 2830. Convo-
c a t o r :  B a j e n a r u  Va l e r i u 
Constantin, Preşedinte Consiliu 
de Administraţie al S.C. Decirom 
S.A., în temeiul art.113 din Legea 
nr.31/1990, republicată, convoacă 
pe data de 24.08.2017, ora 12.00  
la sediul societăţii:  Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor cu următoarea ordine de 
zi: 1. Majorarea capitalului social 
al societăţii, fie din aport acţio-
nari existenţi, fie din aport acţio-
nari noi. Majorarea poate fi 
făcută prin aporturile efectuate 
deja de către acţionari prin 
împrumuturi. 2. Limitarea sau 
ridicarea dreptului de preferinţă 
al acţionarilor potrivit art.217 
alin.1 din Legea 31/1990 republi-
cată. 3.  Propuneri reorganizare/ 
restructurare activitate, măsuri 
ce se impun a fi adoptate în 
funcţie de situaţia economică a 
societăţii. 4. Diverse. Acţionarii 
pot participa la adunare personal 
sau prin reprezentant, în baza 
unei procuri speciale, care va fi 
depusă, la sediul societăţii, până 
la data de 15.08.2017 ora 15.00. 
În cazul nerealizării cvorumului 
necesar, cea de-a doua adunare se 
va ţine în data de 25.08.2017 în 
acelaşi loc şi oră şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Relaţii suplimentare 
l a  S e c r e t a r i a t ,  t e l e f o n 
0241/601265. Preşedinte Consiliu 
de Administraţie, Bajenaru 
Valeriu Constantin.

l Convocator: În conformitate 
cu prevederile art. 111 şi art. 117, 
raportat la dispoziţiile art. 119 
alin.(1) din Legea nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi 
completarile ulterioare, corobo-
rate cu dispoziţiile Legii nr. 
297/2004, modificată prin Legea 
nr. 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi opera-
ţiuni de piaţă şi ale Regulamen-
telor  emise de CNVM în 
aplicarea Legii nr. 297/2004, ale 
Actului constitutiv al societăţii, 
având în vedere solicitarea acţio-
narului majoritar– Statul român 
prin reprezentantant Ministerul 
Cercetării şi Inovării formulată 
prin adresa nr. 15115/05.07.2017 
înregistrată la societate cu nr. 
2707/06.07.2017, Consiliul de 
Administraţie al S.C. Institutul 
de Cercetări în Transporturi- 
INCERTRANS S.A, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bucuresti 
sub nr. J40/17093/29.06.1993, 
avand Cod Unic de Înregistrare: 
RO4282451, convoacă la sediul 
societăţii din Bucuresti, str. Calea 
Griviţei nr. 391-393, sector 1: 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, pentru data de 
04.09.2017, ora 11.00, cu urmă-
toarea: Ordine de Zi: 1. Revo-
carea a trei administratori, 
membri ai Consiliului de Admi-
nistraţie al SC Institutul de 
Cercetări  în Transporturi 
INCERTRANS SA, respectiv 
dna Tudor Cristina, dna Dornean 
Maria şi dl. Badescu Iulian; 2. 
Numirea a trei administratori 
provizorii, în locul administrato-
rilor revocaţi, membri ai Consi-

liului de Administraţie al SC 
Institutul de Cercetări în Trans-
porturi INCERTRANS SA, 
pentru un mandat de 4 luni, 
până la finalizarea procedurii de 
selecţie a administratorilor în 
conformitate cu prevederile 
OUG 109/2011 privind guver-
nanta corporativă a intreprinde-
rilor publice, în persoana 
următorilor: dl Valeriu- Flavius 
Cladoveanu, dl Adrian Stefanoiu 
şi dl Columb Ciprian Ion, repre-
zentanţi ai acţionarului majoritar 
în Consiliul de Administraţie al 
societăţii; 3. Aprobarea declan-
şării procedurii de selecţie a 
administratorilor la nivelul SC 
Institutul de Cercetări în Trans-
porturi INCERTRANS SA în 
vederea implementării O.U.G. nr. 
109/2011. 4. Revocarea dlui 
Teodoru Nelu din funcţia de 
administrator ca urmare a expi-
rării mandatului (radierea din 
evidentele ORC a unui adminis-
trator nu se face de drept, prin 
simpla expirare a mandatului, ci 
în baza unei hotărâri AGOA de 
revocare); 5. Aprobarea manda-
tării Preşedintelui CA/ Director 
General să efectueze toate proce-
durile şi formalităţile prevăzute 
de lege pentru aducerea la înde-
plinire a Hotărârilor AGOA, să 
depună şi să preia acte şi să 
semneze în acest scop în numele 
Societăţii în relaţiile cu Registrul 
Comerţului, ASF, BVB, Depozi-
tarul Central, precum şi alte 
entităţi publice sau private. 
Mandatarul sus menţionat va 
putea delega puterile acordate 
conform celor de mai sus, 
oricărei persoane, după cum 
consideră necesar. 6. Aprobarea 
datei de 22 septembrie 2017 ca 
dată de înregistrare, respectiv de 
identificare a acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotă-
rârilor Adunării Generale Ordi-
n a r e  a  A c ţ i o n a r i l o r,  î n 
conformitate cu dispoziţiile art. 
86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 
privind emitentii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă 
(art. 238 alin. 1 din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, 
cu modificările şi completările 
ulterioare); 7. Aprobarea datei de 
21 septembrie 2017 ca ex-data, 
respectiv data anterioară datei de 
înregistrare la care instrumentele 
financiare obiect ale hotărârilor, 
se tranzacţionează fără dreptu-
rile care derivă din hotărâri, în 
conformitate cu prevederile art. 2 
lit. F) din Regulamentul CNVM 
nr. 6/2009.  Întrucât nu sunt apli-
cabile acestei AGOA, acționarii 
nu vor decide asupra datei parti-
cipării garantate, astfel cum este 
definită de Articolul 2 litera f) 
indice 1 din Regulamentul nr. 
6/2009, şi asupra Datei Plății, 
astfel cum este definită de Arti-
colul 2 litera g) din Regulamentul 
nr. 6/2009. La Adunările Gene-
rale ale Acţionarilor sunt îndrep-
tăţiţi să participe şi să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
24.08.2017, stabilită ca dată de 
referinţă conform dispozițiilor 
art.123 alin.2 din Legea nr. 
31/1990 republicată, cu modifică-
rile şi completarile ulterioare, 
coroborat cu disp. Art. 10 din 
Regulamentul CNVM nr.6/2009, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. În cazul în care 

Adunările Generale nu se vor 
putea ţine la data anunţată, din 
cauza neîndeplinirii condiţiilor 
de cvorum şi de validitate prevă-
zute de lege şi de Actul consti-
tutiv al societăţii, acestea se vor 
ţine în data de 05.09.2017 la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu 
aceeaşi ordine de zi. În conformi-
tate cu dispozițiile art.7 din 
Regulamentul CNVM nr.6/2009, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, unul sau mai multi 
acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a adunării gene-
rale, cu condiţia ca fiecare punct 
să fie însoţit de o justificare sau 
de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea gene-
rală; şi  b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale.  Acționarii îşi 
pot exercita drepturile prevăzute 
la Art. 7 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
precum şi propuneri de candidaţi 
pentru postul de administrator,  
în termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării, sub 
sancţiunea decaderii.  Lista 
cuprinzând informaţii cu privire 
la numele, localitatea de domi-
ciliu şi calificarea profesională 
ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află 
la dispoziţia acţionarilor, la sediul 
societatii, putând fi consultată şi 
completată de aceştia.  În confor-
mitate cu dispozițiile art.13 din 
Regulamentul CNVM nr.6/2009, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, fiecare actionar are 
dreptul sa adreseze intrebari 
privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunarii generale, până cel 
târziu la data de 28.08.2017, 
termen de decadere. Societatea 
poate răspunde inclusiv prin 
postarea răspunsului pe pagina 
de internet a societăţii: www.
incertrans.ro, în format întreba-
re-răspuns. Propunerile sau 
întrebările acţionarilor vor putea 
fi transmise în scris, fie prin poştă 
sau servicii de curierat, la sediul 
societăţii menţionat mai sus, cu 
menţiunea scrisă clar, cu majus-
cule, „PENTRU Adunarea 
Generala a Acţionarilor din data 
de  04/05.09.2017.” Pentru identi-
ficarea persoanelor care adre-
sează întrebări societăţii sau fac 
propuneri pentru completarea 
ordinii de zi, acestea vor anexa 
solicitării şi copii ale documen-
telor care să le ateste identitatea 
şi calitatea de acţionar la data 
solicitării. Propunerile sau intre-
bările acţionarilor care nu sunt 
primite la sediul S.C. Institutul 
de Cercetari în Transporturi- 
INCERTRANS S.A., până la 
datele mai sus menţionate nu vor 
fi luate în considerare. Accesul 
acționarilor înregistrați la data de 
referinţă la adunarea generală va 
fi permis în baza actului  de iden-
titate. Acţionarii persoane juri-
d i c e  p o t  p a r t i c i p a  p r i n 
reprezentantul legal pe baza unui 
document oficial care îi atestă 
această calitate (de exemplu 
extras/ certificat constatator emis 
de Registrul Comerţului).
Acţionarii înregistrați la data de 

referinţă pot participa la 
adunarea generală direct sau pot 
fi reprezentaţi de către alte 
persoane, pe baza unei împuter-
niciri speciale, sau pot vota prin 
corespondenţă conform procedu-
rilor afişate pe website-ul socie-
tăţii: www.incertrans.ro. Un 
exemplar original al împuterni-
cirii va fi predat la intrarea în 
sala de şedință. Votul prin repre-
zentant pe baza împuternicirii 
speciale. Actionarii pot participa 
personal sau pot fi reprezentaţi în 
cadrul Adunării Generale a Acţi-
onarilor de un reprezentant 
desemnat („Mandatar”) căruia i 
s-a acordat o împuternicire 
specială, pe baza formularului de 
împuternicire specială pus la 
dispoziţie de Societate, în condi-
ţiile legii. Împuternicirea specială 
va fi însoţită de următoarele 
documente:  a) pentru acționari 
persoane fizice: copie de pe actul 
de identitate al acţionarului, care 
sa permită identificarea acestuia 
în lista acționarilor INCER-
TRANS la data de referință 
eliberată de SC Depozitarul 
Central SA şi copie de pe actul de 
identitate al reprezentantului (BI 
sau CI pentru cetațenii români, 
sau paşaport pentru cetățenii 
străini, cu CNP (cod numeric 
personal)– dacă există în țara de 
origine); b) pentru acționari 
persoane juridice: (i) certificatul 
constatator, în original sau copie 
conformă cu originalul, eliberat 
de Registrul Comerțului sau 
orice alt document, în original 
sau în copie conformă cu origi-
nalul, emis de către o autoritate 
competentă din statul în care 
acţionarul este înmatriculat legal, 
în scopul dovedirii existenței 
persoanei juridice şi a numelui/ 
calității de reprezentant legal, cu 
o vechime de cel mult 3 luni 
raportat la data publicării convo-
catorului adunarii generale, şi 
care să permită identificarea 
acestora în lista acționarilor 
INCERTRANS la data de refe-
rință eliberată de SC Depozitarul 
Central SA;  (ii) copie de pe actul 
de identitate al reprezentantului 
(mandatarului) (BI sau CI 
pentru cetățeni români, sau paşa-
port, pentru cetațeni străini cu 
CNP (cod numeric personal) 
vizibil- dacă există în țara de 
origine); c) documentele prezen-
tate într-o limbă străină (mai 
puțin actele de identitate valabile 
pe teritoriul României, cu carac-
tere latine) vor fi însoțite de 
traducerea autorizată în limba 
română; Împuternicirea specială 
este valabilă doar pentru 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor pentru care a fost solicitată; 
reprezentantul are obligația sa 
voteze în conformitate cu instruc-
țiunile formulate de acționarul 
care l-a desemnat, sub sancțiunea 
anulării votului.  Împuternicirea 
specială pentru participarea şi 
votarea în cadrul adunării gene-
rale poate fi data de un acționar 
şi unei instituții de credit care 
prestează servicii de custodie. 
Votul prin reprezentant în baza 
unei împuterniciri generale. Acţi-
onarul poate acorda o împuterni-
cire generală a cărei durată nu va 
depăşi 3 ani, permitând repre-
zentantului său de a vota în toate 
aspectele aflate în dezbaterea 
Adunărilor Generale ale Acţiona-

rilor, cu condiţia ca împuterni-
cirea să fie acordată de către 
acţionar în calitate de client, unui 
intermediar sau unui avocat, în 
conformitate cu prevederile 
legale, anexându-se dovada că 
mandatarul are calitatea fie de 
intermediar (în conformitate cu 
prevederile Art. 2 alin. (1) pct. 
(14) din Legea nr. 297/2004) fie de 
avocat, iar acţionarul este client 
al acestora. Începând cu data de 
26.07.2017, formularele de împu-
terniciri speciale, generale se pot 
obţine de la sediul societăţii, în 
zilele lucrătoare, între orele 
10.00-14.00 sau se pot descărca 
de pe website-ul societăţii. Împu-
ternicirile, în original, completate 
şi semnate, împreună cu o copie a 
actului de identitate valabil al 
acţionarului (buletin/ carte de 
identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de înre-
gistrare în cazul persoanelor 
juridice) vor fi depuse, sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului de vot 
în adunare, la sediul S.C. Insti-
tutul de Cercetări în Transporturi 
INCERTRANS S.A. până la 
data de 01.09.2017, ora 13.00, în 
plic închis, cu menţiunea expresă 
pe plic:  „Pentru Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor din data de 
04/05.09.2017” (vă rugăm să 
aveţi în vedere ca registratura 
societăţii este închisă în timpul 
zilelor nelucrătoare). Acţionarii 
S.C. Institutul de Cercetări în 
Transporturi- INCERTRANS 
S.A. înregistraţi la data de refe-
rinţă au posibilitatea de a vota 
prin corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor. Acţionarilor li se vor pune la 
dispoziţie gratuit Buletinele de 
vot prin corespondenţă începând 
cu data de 26.07.2017 la sediul 
societăţii precum şi pe website-ul 
societăţii: www.incertrans.ro. 
Buletinul de vot prin corespon-
denţă va fi depus la sediul S.C. 
Institutul de Cercetări în Trans-
porturi- INCERTRANS S.A., 
din Bucureşti, str. Calea Griviţei 
nr. 391-393, sector 1, în plic 
înch i s ,  până  la  da ta  de 
01.09.2017, ora 13.00, cu menţi-
unea expresă pe plic:  „Pentru 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor din data de 04/05.09.2017” 
(vă rugăm să aveţi în vedere ca 
registratura societăţii este închisă 
în timpul zilelor nelucrătoare). În 
cazul votului prin corespondenţă 
al persoanelor fizice, buletinul de 
vot, completat şi semnat în 
original, va fi însoţit de copia 
actului de identitate al acţiona-
rului, semnat pentru conformi-
tate de acesta. În cazul votului 
prin corespondenţă al persoa-
nelor juridice, Buletinul de vot 
completat şi semnat în original, 
va fi însoţit de certificatul 
constator emis de Registrul 
Comerţului, în original, nu mai 
vechi de 3 luni de zile înainte de 
data publicării convocării, în 
original sau copie certificată 
conform cu originalul, copia 
certificatului de înregistrare al 
societăţii şi copia actului de iden-
titate al reprezentantului legal 
care semnează Buletinul de vot 
prin corespondenţă. Buletinele de 
vot care nu sunt primite la sediul 
S.C. Institutul de Cercetări în 
Transporturi- INCERTRANS 
S.A., pana la data şi ora mai sus 
menţionate nu vor fi luate în 

considerare. Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. Institutul de 
Cercetări  în Transporturi 
„INCERTRANS” S.A.
Preşedinte, Miron Zapciu.

LICITAȚII  
l Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL  
cu sediul social in localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Topolnitei nr. 7, 
bl. 1, sc. 4, ap. 12, jud. Mehedinti, 
CIF:11614898, J25/54/1999, 
aflata in procedura de faliment, 
dosar nr. 3304/101/2012 prin 
lichidator judiciar asociati prin 
contract reprezentati prin, 
Consultant Insolventa SPRL şi 
YNA Consulting SPRL, scoate la 
vanzare la un pret diminuat cu 
35% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare proprietate 
imobiliara compusa din teren in 
suprafata de 1254 mp situat in 
comuna Devesel, judetul Mehe-
dinti, constructie in suprafata 
totala de 774,09 mp din care –
subsolul cu 2 incaperi, hol acces 
si scari acces (Su =163,54 mp), 
parter cu 2 spatii comerciale, 5 
magazii, hol 2 casa scarii, 2 
intrari subsol (Su = 307,63), etaj 
cu 2 casa scarii, magazin, hol si 3 
birouri (Su = 302,92 mp). si grup 
sanitar cu 2 incaperi in suprafata 
de 5,36 m.p., CF  nr. 50091, Nr. 
CF vechi 308, Nr. Cadastral vechi 
352, la pretul de 71.435,00 euro 
exclusiv TVA(pret ce se va plati 
in lei la cursul BNR din ziua 
platii). La pretul stabilit prin 
raportul de evaluare: •Teren 
intravilan situat in Dr. Tr. 
Severin, amplasat in zona Aero-
port, avand suprafata de 325,00 
mp, nr. cadastral 52618, la pretul 
de 1.600 euro / 7.100 lei; • Teren 
intravilan situat in Dr. Tr. 
Severin, amplasat in zona Aero-
port, avand suprafata de 324,00 
mp, nr. cadastral 56872, la pretul 
de 1.600 euro / 7.100 lei; • Teren 
intravilan situat in Dr. Tr. 
Severin, amplasat in zona Aero-
port, avand suprafata de 324,00 
mp, nr. cadastral 57299, la pretul 
de 1.600 euro / 7.100 lei; • Teren 
intravilan situat in Dr. Tr. 
Severin, amplasat in zona Aero-
port, avand suprafata de 325,00 
mp, nr. cadastral 60378, la pretul 
de 1.600 euro / 7.100 lei; Titlul 
executoriu in baza caruia lichida-
torul judiciar procedeaza la 
vanzarea bunurilor imobile * 
proprietate imobiliara compusa 
din teren in suprafata de 1254 
mp * si terenuri descrise anterior, 
il reprezinta sentinta comerciala 
nr. 498 din data de 01.11.2012 de 
deschidere a procedurii de fali-
ment pronuntata de catre judeca-
torul sindic in dosarul de 
insolventa nr. 3304/101/20112. 
Licitatia va avea loc în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data 
de 10.08.2017 orele 14,00. Partici-
parea la licitatie este conditionata 
de consemnarea la banca, pana la 
data inceperii licitatiei, a unei 
cautiuni de 10% din pretul de 
pornire  a licitatiei si achizitio-
narea caietului de sarcini. 
Invitam pe toti cei care vor sa se 
prezinte la sedinta de licitatie la 
termenul de vanzare, la locul 
fixat in acest scop si pana la acel 
termen sa depuna oferte de 
cumparare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
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imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare in termen, sub 
sanctiunea prevazuta de lege. 
Re la t i i  la  t e le foane le   : 
0752819051,  0742592183, 
0252354399. Email: office@
consultant-insolventa.ro, sau la 
sediul lichidatorului judiciar din 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului, nr. 7A, jud. Mehedinti.

l 1.Informatii generale privind 
proprietarul: Consiliul   Local 
Babadag; Cod fiscal: 4508533; 
Adresa: Judetul Tulcea, Orasul 
Babadag, Str. Republicii, Nr. 89, 
Nr. tel: 0240/561 012, fax: 
0240/562 939; e-mail: urbanism@
primaria-babadag.ro. 2. Infor-
matii generale privind obiectul 
vanzarii:  – teren cu suprafata de 
94 mp situat pe str.Republicii 
nr.93; 3. Informatii privind docu-
mentatia de atribuire: 3.1. orice 
persoana interesata are dreptul 
de a solicita si de a obtine docu-
mentatia de atribuire, punerea la 
dispozitia  oricarei persoane 
interesate care a inaintat o solici-
tare in acest sens, a unui exem-
plar din documentatia de 
atribuire se realizeaza in mod 
direct, nerestrictionat si deplin, 
prin mijloace electronice sau pe 
suport de hartie. 3.2. Comparti-
mentul responsabil din cadrul 
proprietarului  : Biroul Urbanism 
din cadrul Primariei orasului 
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.3. 
Documentatia de atribuire se 
pune la dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.4. Data limita 
pentru solicitarea clarificarilor 
06.08.2017. 4. Informatii privind 
ofertele: 4.1 Data limita de depu-
n e r e  a  d o c u m e n t e l o r   : 
17.08.2017, ora 10,00 la secretari-
atul Primariei orasului Babadag, 
str. Republicii, nr.89, Babadag, 
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. 
Sedinta de deschidere va avea loc 
in data de 18.08.2017, ora 10.00 
la sediul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr.89. 
6.Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea litigi-
ilor aparute:contestatiile se 
depun in termen de 5 zile de la 
comunicarea rezultatului proce-
durii la sediul proprietarului,-

mentionat la punctual 1, iar 
actiunea in justitie se introduce la 
sectia de contencios adminis-
trativ  a Tribunalului Tulcea in 
termen de 30 zile. 7. Data trans-
miterii anuntului de atribuire 
catre institutiile abilitate in 
vederea publicarii: 21.07.2017.

l 1.Informatii generale privind 
concedentul: Consiliul   Local 
Babadag ;Cod fiscal: 4508533; 
Adresa: Judetul Tulcea, Orasul 
Babadag, Str. Republicii , Nr.89,   
Nr. tel:   0240/561 012 , fax: 
0240/562 939 ;e-mail: urbanism@
primaria-babadag.ro. 2. Infor-
matii generale privind obiectul 
concesionarii: – teren cu supra-
fata de 28 mp situat pe str. D.
Bolintineanu nr. 1; - teren cu 
suprafata de 1635,24 mp situat 
pe str. Fagului nr. 42 - 44; 3. 
Informatii privind documentatia 
de atribuire: 3.1. orice persoana 
interesata are dreptul de a soli-
cita si de a obtine documentatia 
de atribuire, punerea la dispozitia  
oricarei persoane interesate care 
a inaintat o solicitare in acest 
sens, a unui exemplar din docu-
mentatia de atribuire se reali-
z e a z a  i n  m o d  d i r e c t , 
nerestrictionat si deplin, prin 
mijloace electronice sau pe suport 
de hartie. 3.2. Compartimentul 
responsabil din cadrul conceden-
tului  : Biroul Urbanism din 
cadrul Primariei  orasului 
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.3. 
Documentatia de atribuire se 
pune la dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.4. Data limita 
pentru solicitarea clarificarilor 
06.08.2017. 4. Informatii privind 
ofertele: 4.1 Data limita de depu-
n e r e  a  d o c u m e n t e l o r   : 
15.08.2017, ora 10,00 la secretari-
atul Primariei orasului Babadag, 
str. Republicii, nr.89, Babadag, 
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. 
Sedinta de deschidere va avea loc 
in data de 17.08.2017, ora 10.00 
la sediul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr.89. 6. 
Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea litigi-
ilor aparute:contestatiile se 
depun in termen de 5 zile de la 
comunicarea rezultatului proce-
durii la sediul proprietarului,-

mentionat la punctual 1, iar 
actiunea in justitie se introduce la 
sectia de contencios adminis-
trativ  a Tribunalului Tulcea in 
termen de 30 zile. 7. Data trans-
miterii anuntului  catre insti-
tutiile abilitate in vederea 
publicarii: 21.07.2017.

l Municipiul Ploiesti – S.P.F.L. 
Ploiesti - anunta: În temeiul art. 
250 alin. (2) din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură 
fiscală,  cu modificările şi comple-
tările ulterioare, se face cunoscut 
că în  ziua de  09 luna august, 
anul  2017,  ora  10 .00,  în  
România, judeţul Prahova, 
municipiul Ploiesti, str. Indepen-
dentei, nr. 16,  se va vinde prin 
licitatie urmatorul bun mobil,  
proprietate a debitorului  Subti-
relu Marian  cu domiciliul fiscal/
sediul în România, judeţul 
Prahova, municipiul Ploiesti, str. 
Bahluilui, Nr. 9, bl. 141, sc. a, ap. 
1 CUI/C.N.P. 1610715297301, 
format din  Autoutilitara Marca 
Mercedes Benz MB 100D-L, serie 
m o t o r - 1 0 1 6 1 4 2 1 ,  s e r i e 
sasiu-VSA63133313119953, ca- 
pacitate cilindrica 2399 cmc, nr. 
c a r t e  d e  i d e n t i f i c a r e  - 
P00216324H, nr. Circulatie - 
PH-67-KMI, stare - satisfacatoa- 
re, culoare - GRI, preţ de 
evaluare/de pornire al licitaţiei  
3696,75  lei exclusiv 19% TVA. 
Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să 
înştiinţeze despre aceasta organul 
de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare.Toti cei 
interesati in cumparea bunurilor 
sunt invitati sa se prezinte la data 
stabilita pentru vanzare si la locul 
fixat in acest scop, iar pana la acel 
termen sa depuna documentele de 
participare la licitatie prevazute in 
caietul de sarcini pana la data de 
08.08.2017, ora 16.30  inclusiv.
Caietul de sarcini poate fi achiziti-
onat de la Serviciul Urmarire Si 
Incasare Creante Bugetare al 
creditorului cu sediul in locali-
tatea Ploiesti, str. Sos. Vestului, 
(fosta scoala de soferi), nr. 19, et. 
2, cam. 1.  Pentru informaţii supli-
mentare, vă puteţi adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul 
0244/582919.

l Primăria Comunei Bratca, cu 
sediul în localitatea Bratca, 
nr.126, județul Bihor, CIF: 
4738400, tel/fax: 0259.315.650, 
email: primariabratca@yahoo.
com., organizează licitație 
publică cu plic închis pentru: 
I.Concesionare Teren. 1.Concesi-
onarea unei suprafețe de teren 
aflată în proprietatea privată a 
Comunei Bratca şi administrarea 
Consiliului Local al Comunei 
Bratca, în scopul realizării unor 
venituri la bugetul local. 2.
Durata concesionării este: 25 ani. 
3.Oferta care face obiectul licita-
ției este compusă din: 1.Teren cu 
suprafața de 2.000mp, nr.cadas-
tral 52064, înscris în coala CF 
nr.52064 Bulz; Prețul de pornire 
al licitației este de 0.18 lei/mp/an 
fără TVA (conform raportului de 
evaluare).II.Vânzare Bunuri 
Mobile. Vânzarea bunurilor 
mobile de natura mijloacelor de 
transport, calculatoare, electro-
pompe, betonieră presă peturi 
aflate în proprietatea privată a 
Comunei Bratca şi administrarea 
Consiliului Local al Comunei 
Bratca. 1.Durata vânzării este: 
definitivă. 2.Oferta care face 
obiectul licitației este compusa 
din: 1.Calculator intel P4N4; 2.
Calculator intel P4N5; 3.Calcu-
lator intel P42,8N7; 4.Calculator 
intel P4N8; 5.Calculator intel 
P4N9; 6.Calculator intel; 7.Auto-
turism Dacia 1310: 8.Autoturism 
D a c i a  1 3 1 0 ;  9 . M i c r o b u z 
Mercedes Benz Sprinter 313CDI: 
10.Microbuz Mercedes Benz; 11.
Autospecială Roman 8135; 
12.Presă peturi. Prețul de pornire 
al licitației este de 6.196  lei/fără 
TVA, echivalentul a 1.380 Euro 
(conform raportului de evaluare). 
Se poate depune ofertă pentru 
una sau mai multe poziţii, 
conform raportului de evaluare. 
Licitația va avea loc în data de 
17.08.2017, ora 14.00 în loc 
Bratca -Sala de şedințe a Primă-
riei din cadrul Centrului Cultural 
Bratca. Documentația de atri-
buire se poate obține de la sediul 
Primăriei Comunei Bratca 
compartimentul de achiziții 
publice. Pot participa la licitație 
ofertanți, persoane fizice sau 
juridice române care au sediul 
sau domiciliul în România şi pot 
să depună o singură ofertă 
pentru aceiaşi poziție. Cheltuie-
lile ocazionate de organizarea şi 
desfăşurarea procedurii de 
concesionare şi vânzare, inclusiv 
costul documentației tehnice vor 
fi suportate de ofertanți. Ofer-
tantul va depune odată cu oferta 
incluse în plicul exterior sigilat 
dovada achitării: -50 lei pentru 
caietul de sarcini şi a instrucțiu-
nilor licitației pentru vânzare sau 
concesionare, suma care se va 
depune în numerar la casieria 
unității şi care nu se va restitui; 
-50 lei garanția de participare la 
licitație concesionare şi pentru 
licitație vânzare, care se va 
depune în numerar la casieria 
unitații şi care se va restitui ofer-
tanților declarați respinşi. Data 
limită pentru primirea  de solici-
tări de clarificări este 11.08.2017, 
ora 16.00. Oferta nu trebuie să 
conțină rânduri suplimentare, 
ştersături sau cuvinte scrise peste 
scrisul inițial. Se va refuza 
primirea ofertelor în plicuri dete-
riorate sau desfăcute indiferent 

de cauza care a produs acest 
lucru.  Oferta se va depune 
într-un singur exemplar de către 
ofertant. Oferta va fi redactată în 
limba română şi va fi predată 
organizatorului  Primăriei 
Comunei Bratca, pe adresa 
Bratca, nr.126, județul Bihor 
până la data de 16.08.2017, ora 
12.00. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Aleşd, 
oraşul Aleşd, str.Piața Unirii, 
nr.5, județul Bihor, cod 415100. 
Data transmiterii anunțului de 
licitație spre publicare către insti-
tuțiile abilitate este data de 
24.07.2017.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria Comunei Sari-
chioi, Comuna Sarichioi, Nr.254, 
Sarichioi, Judeţul Tulcea, telefon: 
0240.563.538, fax: 0240.563.511, 
email: primariasarichioi@yahoo.
com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: teren extravilan din 
domeniul public de 37,04ha, 
cunoscut ca Lacul Băltiţa 
(Ghereni sau Cotului), date 
cadastrale T60, P1006, având ca 
obiect: Amenajare piscicolă şi un 
punct agroturistic. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire:  Documentaţia de atribuire 
se af lă la sediul primăriei. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire 
se poate obţine în termen de 4 zile 
lucrătoare de la depunerea unei 
cereri scrise la registratura insti-
tuţiei, după achitarea contrava-
lorii taxei documentaţiei de 
atribuire. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de atri-
buire se poate obţine de la Regis-
tratura Primăriei Sarichioi, 
Comuna Sarichioi, Nr.254, Sari-
chioi, Judeţul Tulcea. 3.3. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Taxa unui caiet de 
sarcini este de 100Lei şi se poate 
achita la Casieria Primăriei Sari-
chioi, sau cu O.P. în contul: 
RO24TREZ64521360250 
XXXXX, deschis la Trezoreria 
Babadag, jud. Tulcea. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor:  07/08/2017, ora 16.00, 
răspunsul urmând a se da în 4 
zile lucrătoare de la înregistrarea 
solicitării. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data limită de depu-
nere a ofertelor: 14/08/2017, ora 
10.30. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se 
depun la Registratura Primăriei 
comunei Sarichioi, jud.Tulcea. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Ofertele se depun în 
original într-un singur exemplar, 
care va conţine un plic exterior şi 

unul interior, sigilate, în ordinea 
sosirii. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura sedinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
14/08/2017, ora 13.30, la sediul 
Primăriei Sarichioi, jud.Tulcea. 
6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Instanţa 
competentă în soluţionarea liti-
giilor apărute este Tribunalul 
Tulcea, str.Toamnei, nr.15, jud.
Tulcea, cod poştal: 820127, tel. 
0240.50. 276, fax. 0240.518.544, 
e-mail: tribunalul-tulcea@just.
ro. Termen pentru sesizarea 
instanţei: 6 luni de la îndepli-
nirea procedurii prealabile 
potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările ulte-
rioare. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 21/07/2017.

PIERDERI  
l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Romest Euro 
Trading SRL cu sediul in Munici-
piul Craiova, Str. I.L. Caragiale 
N r.  5 ,  J u d e t u l  D o l j , 
J16/2728/1994, C.U.I. 6258662, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Riza Company 
SRL cu sediul in Com. Dobresti, 
Sat Dobresti, Judetul Dolj, 
J16/2899/1993, C.U.I. 4776269, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Ducu Met Com 
SRL sediul in Municipiul 
Craiova, Cart. Craiovita Noua, 
Bl.132B, Sc.1, Ap. 14, Judetul 
Dolj ,  J16/3272/1993, CUI 
5001546, declara certificatul de 
inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.

l Pierdut atestat ADR şi atestat 
transport marfă, eliberate de 
ARR Vâlcea, pe numele Anuța 
Tudorel Remus, din Horezu, 
județul Vâlcea. Se declară nule. 

l Pierdut atestate transport 
marfă şi ADR, pe numele 
Alexandru Marinescu, eliberat de 
ARR Dolj. Le declar nule.

l Pierdut contract de construire 
5258 din1969  şi proces verbal din 
5.02.1970, originale şi duplicate, 
pe numele Tuţă Nicolaie şi Tuţă 
Ioana. Le declar nule.

l Pierdut certificat constatator al 
punctului de lucru din loc. Volun-
tari, oraş Voluntari, nr.86 
complexul E Smart Expo stand 
159+158, pavilion Flora, judeţul 
Ilfov eliberat de Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului de pe 
langă Tribunalul Giurgiu la data 
de 30.03.2015, de S.C. Miss Shine 
Cosmetics S.R.L., C.U.I. RO 
34298816, J52/197/2015.

ANUNȚURI


