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OFERTE SERVICIU
l S.C. Dristor Doner S.R.L. 
angajează lucrători bucătărie 
(spălător vase mari): -2 
posturi. Cerinţe de ocupare a 
postului: studii generale. 
Aşteptăm CV la adresa de 
e-mail: dristor.doner@yahoo.
ro

l Peniţa Veselă SRL anga-
jează magaziner (COD COR 
432102). Cerinţe de ocupare a 
postului: studii - bacalaureat/
limba straină: engleză/permis 
de conducere: catergoria B. 
Programări interviu şi test 
e n g l e z a  l a  t e l e f o n 
0744.701.879.

l Spitalul Orăşenesc Lipova, 
cu sediul în localitatea Lipova, 
strada Aurel Vânătu, numărul 
11, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţiei vacante contractuale 
de: -Muncitor IV Electrician 
-Serviciul Aprovizionare, 
Transport Tehnic şi Adminis-
trativ, 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 05 decembrie 2017, 
ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 05 decembrie 2017, 
ora 13.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă în speciali-
tate; -fără vechime în speciali-
tate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs până la data de 23 
noiembrie 2017, ora 12.00, la 
sediul Spitalului Orăşenesc 
Lipova, serviciul Resurse 
Umane. Concursul se va 
desfăşura  în  baza  HG 
286/2011. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului Orăşe-
nesc Lipova, strada Aurel 
Vânătu, numărul 11, persoană 
de contact: Chisan Simona, 
telefon: 0257.563.047 sau pe: 
www.spitalulipova.ro 

l În conformitate cu preve-
derile Legii  nr.95/2006, 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale 
OMS nr.284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea  funcţiilor 
s p e c i f i c e  c o m i t e t u l u i 
director din spitalele publice, 
modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul de 
Urgenţă Petroşani, cu sediul 
în Petrosani, strada 1 Decem-
brie 1918, numărul 137A, 

judeţul Hunedoara, organi-
zează concurs/examen pentru 
ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului  director al 
unităţii, după cum urmează: 
-1 post de director de îngrijiri. 
La concurs/examen se pot 
înscrie candidaţii care îndepli-
nesc, cumulativ, criteriile 
generale şi specifice. Criteriile 
generale sunt următoarele: a)
au domici l iul  stabi l  în 
România;  b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care i-ar face incom-
patibili cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; c)au o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice 
sunt următoarele: a)sunt 
absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă sau 
scurtă durată, cu diplomă de 
licenţă/absolvire; b)sunt asis-
tenţi medicali generalişti 
principali; c)au cel puţin 2 ani 
vechime ca asistenţi medicali 
g e n e r a l i ş t i  p r i n c i p a l i . 
Concursul/examenul pentru 
ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director al unităţii 
se va organiza în data de 
05.12.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă, respectiv data de 
07.12.2017, ora 10.00 -susţi-
nere orală a proiectului de 
specialitate, ora 12.00 -inter-
viul de selecţie, la sediul 
unităţii. Data-limită până la 
care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
23.11.2017. Bibliografia 
pentru concurs/examen şi 
temele-cadru pentru proiectul 
de specialitate se afişează la 
sediul Spitalului de Urgenţă 
Petroşani şi se publică pe 
site-ul spitalului: spital@
spu-petrosani.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la tele-
fonul: 0254.543.318, interior: 
113 -Biroul Resurse Umane.

l Primăria Comunei Leor-
deni, judeţul Argeş, cu sediul 
în localitatea Leordeni, sat 
Leordeni, nr.596, judeţul 
Argeş, organizează concurs, 

conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: Consilier, 
clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul Compartimen-
tului Contabilitate-Impozite şi 
Taxe, 1 post. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primariei 
Comunei Leordeni astfel: 
-Proba scrisă în data de 
11.12.2017, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 14.12.2017, 
ora 12.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii superi-
oare de absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul economic; 
-vechime: -fără condiţii de 
vechime, potrivit art.57 din 
Legea nr.188/1999; -condiţii 
generale, prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, rep., cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Leordeni, 
judeţul Argeş, din comuna 
Leordeni, sat Leordeni, nr.596, 
judeţul Argeş. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul 
Primăriei Comunei Leordeni, 
judeţul Argeş, din comuna 
Leordeni, sat Leordeni, nr.596, 
judeţul Argeş. Persoană de 
contact: Tudor Camelia, 
consilier resurse umane, 
telefon/fax: 0248.653.101, fax: 
0248.653.101, e-mail: prima-
rieleordeni@yahoo.com

l Primăria Municipiului 
Târnaveni, Judeţul Mureş, 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea unor 
posturi contractuale vacante 
de execuție: -Creşa din cadrul 
Serviciului Public de Asistență 
Socială: -1 post -educator; -1 
post -asistent medical; -Sector 
Întreținere Reparaţii Străzi: -1 
post -muncitor calificat 
treapta I. Condiţii necesare 
ocupării posturilor vacante: 
Condiții generale: Poate 
ocupa un post vacant sau 
temporar vacant persoana 
care îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art.3 din Regula-
mentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superi-
oare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modi-
ficările şi completările ulteri-
oare, aprobat prin Hotărârea  
Guvernului nr.286/2011. 
Condiţii specifice: -Creşă: 
-Educator: -studii medii în 
domeniul pedagogic absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-cu sau fără vechime în speci-
alitatea studiilor necesare 
ocupării postului; -Asistent  
medical: -studii sanitare absol-
vite cu diplomă: şcoală sani-
t a r ă  p o s t l i c e a l ă  s a u 
echivalentă; -să deţină certi-
ficat de membru OAMM-
GAMR pentru exercitarea 
profesiei de liberă practică 
medicală avizat pe anul în 
curs; -cu sau fără vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului; -Sector 
Întreținere Reparaţii Străzi: 
-Muncitor calificat treapta I: 
-studii generale şi calificare în 
meseria de electr ic ian; 
-minimum 9 ani vechime în 
meserie. Pentru înscrierea la 
concurs,  candidaţii  vor 
prezenta un dosar de concurs, 
care va conţine documentele 
prevăzute la art.6 din HGR 
nr.286/2011. Concursul constă 
din 2 probe şi se va desfăşura 
conform ca lendaru lu i : 
-Termenul-limită de depunere 
a dosarelor de înscriere este de 
10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunțului, ora 15.00, 
la sediul instituției, P-ţa 
Primăriei, nr.7, Municipiul 
Târnăveni, -proba scrisă: în 
data de 05.12.2017, ora 10.00, 
la sediul instituţiei, -interviul: 
în data 07.12.2017, ora 10.00, 
la sediul instituţiei. Persoană 
de contact: D-na Salahub 
Cristina Ecaterina, consilier, 
telefon: 0265.443.400, interior: 
39.

l SNGN Romgaz SA -Sucur-
sala Ploieşti vinde fier vechi 
11.456kg, cu preţ de pornire 
0,8Lei/kg. Materialele pot fi 
vizionate în incinta Depozi-
tului Central Finta, Com.
Finta, Jud.Dâmboviţa, zilnic, 
între orele 10.00-14.00. Lici-
taţia publică cu strigare va 
avea loc la sediul vânzăto-
rului,  Ploieşti, str.Ghe.Gr.
Cantacuzino, nr.184, în data 
de 29.11.2017, ora 13.00, 
termenul-limită de depunere a 
cererii şi a documentelor de 
participare fiind 29.11.2017, 
ora 12.00. Taxa de participare 
este de 20Lei, garanţia de 
participare este de 10% din 

valoarea totală a materialelor 
solicitate. Condiţiile de parti-
cipare şi modul de desfăşu-
rare a licitaţiei sunt stabilite în 
caietul de sarcini, care poate fi 
ridicat de la sediul Sucursalei 
Ploieşti, până în data de 
28 .11 .2017 ,  ora  15 .00 . 
Persoană de contact: Moise 
Madalina, tel.0749.333.720.

l System Group France, 
filiala de grup italian System 
Group, specializată în fabri-
carea de ţevi de polietilenă 
pentru canalizare şi apă 
pluvială caută urgent pentru 
uzina situată în IS SUR 
TILLE, lânga Dijon- Franţa, 
trei operatori de producţie. 
Tipul de contract: Contract 
durată indeterminată cu o 
perioadă de probă de 3 luni. 
Orar de lucru: în schimburi: 
cinci echipe a câte opt ore 
(ciclu de: 05h00-13h00 = 2 
zile, 13h00-21h00= 2 zile, 
21h00-05h00= 2 nopţi şi 4 zile 
liber). Responsabilităţi: să 
asigure fabricarea tuburilor de 
polietilenă în conformitate cu 
regulile de securitate, produc-
tivitate şi calitate, să asigure 
transportul cu motostivuitorul 
a paleţilor cu tuburi înspre 
locurile de stocare predefinite 
de responsabilul de parc, să 
asigure ambalarea şi paleti-
zarea pe liniile de producţie a 
tuburilor fabricate în atelierul 
de producţie, să asigure verifi-
carea vizuală a tuburilor în 
funcţie de criteriile definite de 
laboratorul de calitate. 
Cerinţe: experienţa profesio-
nală în domeniul industrial de 
minim 2 ani, liceu profil 
tehnic sau şcoala profesională 
tehnică, permis B, cunoşterea 
limbii franceze sau engleze 
constitue un avantaj. Profil: 
persoană serioasă, conştiin-
cioasă, punctuală şi responsa-
bilă. Capacitatea de a lucra în 
schimburi şi de a avea spiritul 
de echipă. Postul este liber 
imediat. Salariu şi beneficiile 
se stabilesc la interviu. Firma 
System Group France asigură 
cazare în perioada de probă. 
Aşteptăm cu interes CV-urile 
dvs direct pe e-mailul nostru: 
contab_sgf@tubi.net sau la 
n u m ă r u l  d e  f a x : 
0033.380.95.11.96 pentru o 
analiză mai eficientă a candi-
daturii  dvs! 08/11/2017 
Director System Group 
France.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială a Municipiului 
Bucureşti, cu sediul în Bucu-
reşti, str.Academiei, nr. 3-5, 

Sector 3, organizează concurs, 
conform HG 286/23.03.2011, 
pentru ocuparea posturilor 
c o n t r a c t u a l e  v a c a n t e : 
-Inspector specialitate gr.
prof.I -1 post. Condiţii speci-
fice: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă în 
d o m e n i u l  s o c i o - u m a n , 
vechime specialitate: minim 3 
ani. -Îngrijitoare copii -6 
posturi. Condiţii specifice: nu 
există cerinţe de studii, repre-
zintă un avantaj experiența de 
lucru în colectivităţi de copii. 
-Educator S -2 posturi. 
Condiţii specifice: studii supe-
rioare absolvite cu examen de 
licenţă, pedagogic /echivalent/  
modul pedagogic, cursuri de 
calificare în domeniu, cel 
puţin 6 luni vechime în muncă 
experiență de lucru cu copiii. 
-Educator M -1 post. Condiţii 
specifice: absolvent studii 
medii cu diplomă de bacalau-
reat, profil socio-uman, 
cursuri de calificare în 
domeniu, cel puţin 6 luni 
vechime în muncă experiență 
de lucru cu copiii. -Asistent 
social principal S -2 posturi. 
Condiţii specifice: studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul asistenţă 
socială, aviz de exercitare a 
profesiei de asistent social 
principal de la Colegiul Naţi-
onal al Asistenţilor Sociali. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul din Str.Foişorului, 
nr.56-58, Sector 3, Bucureşti, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
05.12.2017, ora 09.30; -Proba 
interviu în data de 07.12.2017, 
ora 09.30. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute la art.3 din 
Anexa HG 286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile generale 
şi specifice pentru partici-
parea la concurs, bibliografia 
şi tematica sunt afişate la 
sediul din Str.Foişorului şi pe 
pagina de internet: www.dgas.
ro, secţiunea Cariere. Candi-
daţii 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 din Str.Foişo-
rului, nr.56-58, Sector 3, Bucu-
reşti. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Serviciul Resurse 
Umane, tel.021.314.23.15.

l creart - Centrul de Creaţie, 
Artă şi Tradiţie al Munici-
piului Bucureşti, cu sediul în 
Bucureşti, Str. Piaţa Lahovari, 
nr. 7, sector 1, organizează 
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concurs pentru ocuparea 
funcţ i i lor  contractuale 
vacante de: Serviciul Cerce-
tare, documentare, programe 
și proiecte culturale: Consilier 
(S) I (Cercetare-Documen-
tare) - 1 post; Consilier (S) I 
(Comunicare ș i  Relaț i i 
Publice)- 1 post; Consilier (S) I 
(Proiecte Culturale) - 2 
posturi; Compartimentul 
administrativ: Inspector de 
specialitate (S) IA- 1 post, 
conform HG nr.  286/2011, 
pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superi-
oare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. Docu-
mente necesare pentru întoc-
mirea dosarului de concurs: 
-cerere de înscriere la concurs 
adresată conducătorului insti-
tuţiei publice organizatoare; 
-copia actului de identitate 
sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; -copiile docu-
mentelor care să ateste nivelul 
studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specia-
lizări, precum și copiile docu-
m e n t e l o r  c a r e  a t e s t ă 
îndeplinirea condițiilor speci-
fice ale postului solicitate de 
instituția publică; -copia 
carnetului de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă, în 
meserie și /sau în specialitatea 
studiilor; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către 
medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile 
sanitare abilitate. Adeverinţa 
care atestă starea de sănătate 
conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și cali-
tatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii; -curriculum vitae. 
Copiile de pe certificatele 
prevăzute mai sus se prezintă 
însoţite de documentele origi-
nale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de 
către secretariatul comisiei de 
concurs, sau în copii legali-
zate. Conform art.3 al HG nr. 
286/2011, pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale: a) 
are cetățenia română, cetă-
țenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domi-
ciliul în România; b) cunoaște 
limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de 
exercițiu; e) are o stare de 

sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; 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 
săvârșirea unei infracțiuni 
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 infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea func-
ției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. 
1.Pentru consilier (S) I (Cerce-
tare-Documentare), concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 05 decembrie 
2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 11 decem-
brie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: 
-studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă 
de licență în sociologie; 
-cunoștinţe de operare/progra-
mare pe calculator, respectiv 
Microsoft Office: Word, Excel, 
Power Point, Publisher, nivel 
avansat; -Vechime în muncă 
de minmum 5 ani. 2.Pentru 
consilier (S) I (Comunicare și 
relații publice), concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 05 decembrie 
2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 11 decem-
brie 2017, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în filologie, 
specializarea limba și litera-
tura germană-limba și litera-
tura engleză; -studii de 
masterat absolvite în dome-
niul comunicării și relațiilor 
publice; -cunoștinţe de operare 
/programare pe calculator, 
respectiv Microsoft Office: 
Word, Excel, Power Point, 
nivel avansat; -vechime în 
muncă de minimum 15 ani. 3. 
Pentru consilier (S) I (Proiecte 
Culturale), concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 05 decembrie 2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 11 decembrie 2017, 
ora 13.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
licență în administrație 
publică;  -cunoștinţe de 
operare /programare pe calcu-
lator, respectiv Microsoft 
Office: Word, Excel, Power 
Point, nivel avansat; -vechime 
în muncă de peste 20 ani; 
-experiență în domeniul admi-
nistrației publice locale de 

minimum 15 ani. 4.Pentru 
consilier (S) I (Proiecte Cultu-
rale), concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în 
data de 05 decembrie 2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 11 decembrie 2017, 
ora 14.00; -studii superioare 
absolvite cu diplomă de 
licență în științe juridice; 
-cunoștinţe de operare/progra-
mare pe calculator, respectiv 
Microsoft Office: Word, Excel, 
Power Point, nivel avansat; 
-diplomă certificare în comu-
nicare și relații publice; 
-diplomă de certificare expert 
accesare fonduri europene; 
-experiență în domeniul admi-
nistrației publice locale de 
minimum 5 ani; -vechime în 
muncă minimum 10 ani; 5.
Pentru inspector de speciali-
tate (S) IA, concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 05 decembrie 2017, 
ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 11 decembrie 2017, 
ora 15.00; -studii superioare 
absolvite cu diplomă de 
licență în științe administra-
tive; -cunoștinţe de operare/
programare pe calculator, 
respectiv Microsoft Office: 
Word, Excel, Power Point; 
-experiență de lucru în dome-
niul administrației publice 
locale; -vechime în muncă 
minimum 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul creart, din Str.Piaţa 
Lahovari, nr.7, sector 1, 
Compartimentul Resurse 
Umane. Relaţii suplimentare 
la sediul din Str.Piaţa Laho-
vari, nr.7, sector 1, Comparti-
mentul Resurse Umane, 
persoană de contact: Iordache 
F l o r e n t i n a ,  t e l e f o n : 
0728.728.659.

l Primăria comunei Talpa, cu 
sediul în localitatea Talpa, 
judeţul Teleorman, str. 22 
decembrie 1989, nr. 1, organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie vacante 
din cadrul aparatului de speci-
alitate al comunei Talpa în 

data de 27.12.2017 la ora 
10.00– proba scrisă și în data 
de 29.12.2017 la ora 10.00– 
interviul. Probele stabilite 
pentru concurs: selecţia dosa-
relor de înscriere, proba scrisă 
și interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun 
la sediul instituţiei în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial 
al României, partea a III-a. 
Condiţii generale de partici-
pare la concurs pentru toate 
posturile: -candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările 
ulterioare. Concursul se orga-
nizează pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: 1. inspector, grad 
profesional superior din 
c a d r u l  S e r v i c i u l u i  d e 
Cadastru, Fond Funciar, 
Consultanţă Agricolă: -studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 9 
ani. Condiţiile de desfășurare 
a concursului, condiţiile de 
participare la concurs și bibli-
ografia stabilită se afișează la 
sediul instituţiei si pe siteul 
aceesteia www.primariatalpa.
ro. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de 
telefon 0247/898255– consilier 
juridic. Condiţii generale de 
participare la concurs pentru 
funcţia publică: poate ocupa o 
funcţie publică persoana care 
îndeplinește următoarele 
condiţii prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și comple-
tările ulterioare: a) are cetă-
ţenia română și domiciliul în 
România; b) cunoaște limba 

română, scris și vorbit; c) are 
vârsta de minimum 18 ani 
împliniţi; d) are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) are o 
stare de sănătate corespunză-
toare funcţiei publice pentru 
care candidează, atestată pe 
bază de examen medical de 
specialitate; f) îndeplinește 
condiţiile de studii prevăzute 
de lege pentru funcţia publică; 
g) îndeplinește condiţiile 
specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice; h) nu a fost 
condamnată pentru săvârșirea 
unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului sau 
contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei 
publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; 
i) nu a fost destituită dintr-o 
funcţie publică sau nu i-a 
încetat contractul individual 
de muncă pentru motive disci-
plinare în ultimii 7 ani; j) nu a 
desfășurat activitate de poliţie 
politică, astfel cum este defi-
nită prin lege. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare.

l În conformitate cu preve-
derile H.G. nr. 286/2011, 
modificată și completată prin  
H.G. 1027/2014 pentru apro-
barea Regulamentului- cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale 

imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, prevederile Legii nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului  plăt i t  din 
fonduri publice, prevederile 
Legii nr. 53/2003, modificată 
și completată privind Codul 
muncii, Primăria comunei 
Talpa, cu sediul în com. 
Talpa, str. 22 Decembrie 
1989, nr. 1 cod fiscal 6826843, 
anunţă organizarea concur-
sului pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a 3 
posturi de execuţie contrac-
tuale în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Talpa, după cum 
urmează: posturi de natură 
contractuală: 1 post referent– 
Achiziţii– studii– M, gradaţia 
1; 1 post referent- S.V.S.U.– 
studii– M, gradaţia 1; 1 post 
contabil- studii: S. Condiţii 
generale de participare la 
concurs: poate participa la 
concursul pentru ocuparea 
postului vacant menţionat 
persoana care îndeplinește 
următoarele condiţii: a) are 
cetăţenia română, cetăţenie a 
altor  state  membre ale 
Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domi-
ciliul în România; b) cunoaște 
limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de 
exerciţiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; f) 
îndeplinește condiţiile de 
studii  ș i ,  după caz,  de 
vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g) nu 
a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, 

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

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. 

Serviciul Fiscal Municipal Urziceni. Nr. 194053/08.11.2017. Anunț privind valorificarea de bunuri 

sechestrate. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

Administrația Finanțelor Publice Urziceni organizează licitație publică, la sediul acesteia din str. 

Revoluției nr. 11A, la datele și orele de mai jos, pentru societățile și bunurile următoare: 1. I.I. 

TUDORACHE OANA MARIA, Bărcănești - 23 noiembrie 2017, ora 11.00: - Plug reversibil Europal 5 3 

N 100 - preț pornire licitație 30336 lei; - Mașină de erbicidat tractată Vermorel 2500 Advanced - preț 

pornire licitație 53340 lei; - Mașină de împrăștiat îngrășăminte ZG - B 5500 SUPER cu accesorii - preț 

pornire licitație 106982 lei; - Tractor Claas Axos 340 CL - preț pornire licitație 120386 lei; - Stâlp de 

iluminat cu panouri fotovoltaice - preț pornire licitație 7100 lei. 2. SC FISHING GREEN LAKE SRL, 

Drăgoești - 24 noiembrie 2017, ora 11.00: Imobil - construcție specială dig cu instalație de 

tranzitare a apei tip „călugăr” situată în Drăgoești dig Chiroiu 4 - preț pornire licitație 118700 lei. 

Prețurile nu includ TVA. 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, pînă la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 

prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării 

la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației la 

unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 

29511925; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 

române, copie de pe 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 de pe actul de identitate, 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. 260-261 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. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0243.255110, 0243.255115, 

e-mail: admin.urilafsx01.il@anaf.ro. Data afișării: 08.11.2017.
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contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justi-
ţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a 
intervenit  reabi l i tarea . 
Condiţii de participare speci-
fice: concursul constă în trei 
etape succesive: -selecţia 
dosarelor; -proba scrisă; 
-interviul. Data limită de 
depunere  a  dosare lo r : 
08.12.2017. Concursul se va 
organiza la sediul Primăriei 
comunei Talpa, Sala de 
şedinţe, după cum urmează: 
- s e l e c ţ i a  d o s a r e l o r : 
08.12.2017, -proba scrisă 
11 .12 .2017 ,  ora  10 .00 , 
-interviu 12.12.2017, ora 
10.00. Pentru înscrierea la 
concurs  candidaţ i i  vor 
prezenta un dosar de concurs 
care va conţine următoarele 
documente: a) cerere de 
înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organiza-
toare; b) curriculum vitae– 
CV; c) copia actului de 
identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; d) 
copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, copiile 
documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor speci-
fice; e) copia carnetului de 

muncă, conformă cu origi-
nalul, sau după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea 
în muncă, în meserie şi/ sau 
în specialitatea studiilor şi 
respectiv în cea de condu-
cător auto; f) cazierul judiciar 
sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antece-
dente penale care sa-l facă 
incompatibil  cu funcţia 
pentru care candidează. 
(Candidatul declarat admis 
la selecţia dosarelor, care a 
depus la înscriere o declaraţie 
pe propria răspundere că nu 
are antecedente penale, are 
obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu origi-
nalul cazierului judiciar, cel 
mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a 
concursului); g) adeverinţa 
medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concur-
sului, de către un cabinet 
medical specializat în ceea ce 
priveşte examinarea condu-
cătorilor auto; h) aviz psiho-
logic. Copiile de pe actele 
prevăzute mai sus se prezintă 
însoţite de documentele origi-
nale, iar ele se certifică pentru 
conformitate cu originalul de 
către secretarul Comisiei de 
concurs. Condiţiile de desfă-
şurare a concursului, condi-
ţiile de participare la concurs, 
tematica şi bibliografia stabi-
lită se afişează la sediul insti-
tuţiei. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Talpa.

CITAȚII  
l Numitul Florea Alecsandro, 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în comuna Vităneşti, judeţul 
Teleorman, este citat în data 
de 23.11.2017, ora 8.30, la 
Judecătoria Alexandria, cu 
sediul în Alexandria, str. Inde-
pendenţei nr. 22, complexul 
C10, în calitate de pârât în 
Dosarul nr. 6923/740/2016, 
pentru cauza privind divorţ, 
reclamantă fiind Florea 
Mariana Puica.

l Avrămescu Petre-Adrian, 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în comuna Mihăeşti, jud. 
Argeş, este chemat în calitate 
de pârât la Judecătoria 
Câmpulung, jud. Argeş, în 
Dosarul nr. 1988/205/2016, la 
termenul din 21 noiembrie 
2017.

l Ciobanu Mirela Eugenia 
r e c l a m a n t ă  î n  d o s a r 
11403/193/2017 al Judecăto-
riei Botoşani, având ca obiect 
"divorţ", chem în judecată pe 
s o ţ u l  m e u  C i o b a n u 
Constantin pentru termenul 
de judecată din 08.12.2017, 
ora 9.00.

l Munteanu Constantin şi 
Munteanu Elena sunt citați 
pentru arbitraj la Tribunalul 
de Arbitraj Judiciar Iaşi de pe 
lângă Camera de Arbitraj şi 
Mediere din mun. Iaşi, Bd. 
Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.2, 
bl.B2 colț, tr.1, jud. Iaşi, în 
calitate de pârâți, la data de 
27.11.2017, ora 12.30, în 

dosarul nr. 101/2017, având ca 
obiect pronunțarea unei hotă-
râri care să țină loc de 
contract de vânzare, în proces 
cu Huțupaşu Ion, Huțupaşu 
Lili, Bădărău Sorin-Irinel şi 
Bădărău Cristina, în calitate 
de reclamanți.

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul Unic al 
S.C. Instalații Carpați S.A., cu 
sediul în Bucureşti, Bd. 
Geniului nr. 2-4, sector 6, înre-
gistrată la ORC de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/27428/1992, având CUI: 
2630878, în temeiul Legii nr. 
31/1990, republicată şi modifi-
cată, al prevederilor Actului 
Constitutiv al societății şi în 
baza Deciziei Administrato-
rului Unic Opriş Răzvan 
Mircea :  pr in  prezenta 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor 
în data de 13 Decembrie 2017, 
ora 12, la sediul S.C. Instalații 
Carpați S.A. din Bucureşti, 
Bd. Geniului nr. 2-4, sector 6. 
Acționarii îndreptățiți să 
p a r t i c i p e  l a  l u c r ă r i l e 
Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acționarilor cu drept 
de vot sunt acționarii înregis-
trați în Registrul Acționarilor 
cu data de referință 08 
Decembrie 2017. Adunarea 
Generală Extraordinară a 
Acționarilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Revo-
carea hotărârii de dizolvare a 
S.C. Instalaţii Carpaţi S.A. şi 
de numire a lichidatorului 
S.C.P. VALOR S.P.R.L., 
decizie luată de acţionarii 

societăţii prin hotărârea nr. 02 
din data de 27.07.2017 publi-
cată în Monitorul Oficial 
p a r t e a  a  I V- a  n r . 
3086/30.08.2017. 2. Aprobarea 
de către acționari a vânzării 
tuturor bunurilor mobile, echi-
pamentelor, materiilor prime 
şi materialelor, aflate în patri-
moniul şi bilanțul S.C. Insta-
lații Carpați S.A., prin licitație 
publică deschisă, conform 
metodologiei propuse de 
Administratorul Unic şi 
agreate de către Camera 
Deputaților, la prețul de 
pornire conform evaluărilor, 
inclusiv a bunurilor ce fac 
obiectul Legii nr. 267/2008 aşa 
cum a fost modificată şi 
completată prin Legea nr. 
90/2016, recuperarea tuturor 
cheltuielilor cu depozitarea, 
paza, gestiunea, acestor 
bunuri şi restituirea avansului 
istoric rest de justificat. 3. 
Împuternicirea D-lui Opriş 
Răzvan Mircea, cetățean 
român să organizeze şi să 
reprezinte S.C. Instalații 
Carpați S.A. în procedura de 
vânzare la licitație publică 
deschisă a acestor bunuri de la 
pct. 2 din ordinea de zi. 4. 
Reconfirmarea mandatul de 
administrator unic al S.C. 
Instalații Carpați S.A. al dlui. 
Opriş Răzvan Mircea, cetă-
țean român, domiciliat mun. 
Bucureşti, str. Măgura Vultu-
rului nr. 66, bl. 117 B, sc. 1, et. 
4, ap. 17, sector 2, CI seria RX 
nr.  924326 e l iberat  de 
S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 
1 7 . 0 6 . 2 0 1 6 ,  C N P 
155071800241 pentru peri-
oada 15.09.2017 şi până la 
expirarea acestuia, respectiv la 

data de 16.04.2019 sau până la 
încetarea acestuia. 5. Împuter-
nicirea D-lui Opriş Răzvan 
Mircea, să reprezinte S.C. 
Instalații Carpați S.A. la 
semnarea actului juridic, în 
formă autentică, de vânzare a 
bunului imobil din Bucureşti, 
Bd. Geniului nr. 2-4, sector 6 
la cel mai bun preț oferit. 6. 
Diverse. Accesul acționarilor 
îndreptățiți să participe, la 
data de referință, la Adunarea 
Generală Extraordinară a 
Acționarilor este permis prin 
simpla probă a identității 
acestora, făcută, în cazul acți-
onarilor persoane fizice, cu 
actul de identitate. În cazul 
neîndeplinirii condițiilor de 
validitate la prima convocare, 
următoarea Adunare Gene-
rală Extraordinară a Acționa-
rilor este convocată pe data de 
14 Decembrie 2017 ora 12.00, 
cu menținerea ordinii de zi, a 
orei şi a locului de desfăşu-
rare.

DIVERSE  
l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea procedura 
simplificata a debitoarei SC 
Adria Al Serv Cons SRL, 
Com. Dudestii Noi, Sat 
Dudestii Noi Nr. 129, Cam. 
1 ,   J u d e t u l  T i m i s , 
J 3 5 / 1 4 4 1 / 2 0 0 6 ;  C U I 
16976619, prin Incheierea nr. 
1117/2017, dosar 8252/30/2017 
a l  Tr ibunalulu i  Timis . 
Termene: depunere creante 
18.12.2017; tabel preliminar 
28.12.2017; tabel definitiv 
10.01.2018; data Adunarii 
creditorilor 08.01.2018, ora 
12.00, str. Cerna nr. 11, 
Ploiesti, pentru: confirmarea 
lichidatorului judiciar, apro-
barea raport intocmit conf. 
art. 97 si incidenta art. 169 din 
lg. 85/14. Relatii la telefon 
0725093254.

l Stanciu Beatrice avand  
domiciliul in judetul Ilfov 
comuna Berceni, str.Durbac, 
nr.8, titular al planului 
P.U.D.-construire  locuinta 
P+1E, imprejmuire teren, put, 
fosa, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T39, P119/2/21 lot 16,  
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil 
pentru PUD-construire locu-
inta P+1E, imprejmuire teren, 
put, fosa. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, 
n r . 1 8 ,  s e c t o r  1 
(tel.021/212.56.93), in termen 
de 12 zile  calendaristice de la 
publicarea anuntului, ince-
pand cu data 03.10.2017.

l În perioada 10.11.2017-
10.01.2018 are loc afişarea 
documentelor tehnice ale 
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cadastrului din comuna Tansa, 
județul Iași, pentru sectoarele 
cadastrale 24, 28 (Schinetea, 
Hodărăni, Marcoceni). Cetă-
țenii sunt rugați să-și verifice 
proprietățile din aceste locații.

l Institutul "Bucovina" al 
Academiei Romane, cu sediul 
in Radauti, Calea Bucovinei, 
nr.9, organizeaza concurs 
pentru ocuparea unui post de 
executie, cu jumatate de 
norma, CS III, domeniul 
istorie, la data de 11.12.2017, 
ora 12.00, la sediul Institutului 
si concurs pentru ocuparea 
unui post de executie, cu 
norma intreaga, asistent cerce-
tare, domeniul filologie, la data 
de 11.12.2017, ora 10.00, la 
sediul Institutului. Concursu-
rile se vor desfasura conform 
Legii 319/2003 privind statutul 
personalului de cercetare/ 
dezvoltare. Data limita pentru 
inscriere, respectiv depunerea 
dosarelor: 30 de zile de la data 
publicarii anuntului. Persoana 
de contact aferent secretariat 
comisie de concurs: Dna 
L i l i a n a  C u s i a c ,  t e l . 
0230.561.408; 0723.520.003.

l Anunţ prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Gighera, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.1 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
14.11.2017, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei 
Gighera, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Anunţ prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Gângiova, din judeţul 
Dolj, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral 
nr.1 începând cu data de 
14.11.2017, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei 
Gângiova, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
conform incheiere din data de 
06.11.2017, pronunţată de 

Tribunalul Prahova, Secţia a 
II -a  Civ i lă ,  în  dosarul 
7986/105/2017, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolventei impotriva debi-
toarei Nincor Serv SRL, cu 
sediul in Ploiesti, str. Democra-
tiei, nr. 67 bis, jud. Prahova, 
J29/3305/2008, CUI 24826868. 
Termenul limită pentru depu-
nerea cererilor de admitere a 
creantelor este 20.12.2017. 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor 
este 30.12.2017. Termenul 
pentru solutionarea contestati-
ilor si pentru afisarea tabelului 
definitiv al creanţelor este 
25.01.2018. Prima adunare a 
credi tor i lor  la  data  de 
10.01.2018, ora 15:00 la sediul 
lichidatorului judiciar.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunostinta ca pe 
rolul Judecatoriei Chisineu 
Cris se af la dosarul nr. 
913/210/2017 cu termen de 
judecata la data de 05.12.2017, 
avand ca obiect cererea lui 
Bota Ilisca, cu dom. in Misca 
nr. 333 jud. Arad, pentru 
constatarea dobandirii de catre 
acesta a dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune, asupra 
imobilului format din casa de 
locuit si teren situat in Misca 
nr. 333 jud. Arad, CF 303624 
Misca topo 334-335/1, avand 
proprietar tabular pe Farcas 
Pavel si Farcas Ecaterina 
nascuta Gruia. Persoanele 
interesate pot face opozitie la 
numarul de dosar indicat mai 
sus in termen de o luna de la 
data publicarii prezentei 
somatii.

l Se aduce la cunoștință că pe 
rolul Judecătoriei Arad se află 
dosarul nr.12115/55/2017, cu 
termen de soluționare la data 
de 15 decembrie 2017, având 
ca obiect cererea formulată de 
reclamanta Firuț Lucia, pentru 
constatarea dobândirii de către 
aceasta a dreptului de proprie-
tate cu titlu de uzucapiune, a 
imobilului situat în Vinga, 
nr.747, județul Arad, înscris în 
CF nr.7102 Vinga, cu nr. top 
825/b/2/a/1/Vinga, nr. cad. C1, 
compus din casă și teren în 
suprafață de 227mp. Persoa-
nele interesate pot face opoziție 
la numărul de dosar indicat 
mai sus în termen de o lună de 
la data publicării prezentei 
somații.

LICITAȚII  
l 1.Informaţii  generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: 
C o m u n a  C o r c o v a ,  s a t 
Corcova, județul Mehedinţi, 
cod fiscal: 4818631, cod poștal: 
227125, tel.0252.383.464, fax: 
0252.383.464, e-mail: primaria-

corcova_mh@yahoo.com. 2. 
Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: clădire Bloc-locu-
inţe sociale în suprafaţă de 
108mp, aparţinând domeniului 
public al Comunei Corcova, 
amplasat  în  local i tatea 
Corcova, sat Corcova, judeţul 
Mehedinţi .  3 .Informaţi i 
privind documentaţia de atri-
buire: Ofertanţii vor prezenta 
documentele de calificare și 
oferta financiară, conform 
documentaţiei de atribuire. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire: prin cerere, de la sediul 
C o m u n e i  C o r c o v a ,  s a t 
Corcova, județul Mehedinţi. 
3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
bu i re :  Compart imentu l 
Secretariat  a l  Comunei 
Corcova, zilnic, între orele 
08.00-14.00, Comuna Corcova, 
sat Corcova, județul Mehe-
dinţi. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: 5Lei, 
se achită cash la casieria 
C o m u n e i  C o r c o v a ,  s a t 
Corcova, județul Mehedinţi. 
3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 20.11.2017, 
ora 14.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: ofertele vor fi întoc-
mite conform documentaţiei 
de atribuire. 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 
29.11.2017, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Comunei 
Corcova, sat Corcova, județul 
Mehedinţi. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exem-
plar original și un exemplar în 
copie. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 04.12.2017, ora 10.00, 
sediul Comunei Corcova, sat 
Corcova, județul Mehedinţi. 
6 . D e n u m i r e a ,  a d r e s a , 
numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Județean 
Mehedinţi, Bulevardul Carol, 
14, Drobeta-Turnu Severin, 
adresă e-mail: registratu-
ra-TRMH@just.ro, telefon: 
0 2 5 2 . 2 0 8 . 2 0 0 /  f a x : 
0252.314.666, în termen de 10 
zile calendaristice de la data 
comunicării rezultatului licita-
ției, cu condiția obligatorie de 
notificare în acest termen a 
Comunei Corcova. 7.Data 
transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, 
î n  v e d e r e a  p u b l i c ă r i i : 
09.11.2017.

l Clarex Impex SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare  prin 
licitaţie publică stoc marfa 
materiale de constructii, sani-
tare la preţul de inventar redus 
cu 60% si cu un discount 
pentru vanzarea fortata de 
30% (39.489,42 lei) apartinand 
Clarex Impex SRL incepand 
cu data de 13.11.2017, ora 
15.00. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar 
și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile 
vor fi reluate în zilele de 
1 6 . 1 1 . 2 0 1 7 ,  r e s p e c t i v 
20.11.2017 la aceleasi ore la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Penitenciarul Mărgineni cu 
sediul în com. I.L. Caragiale, 
str. Moreni, nr. 1, județul 
Dâmboviţa, tel. 0245660210, 
fax 0245660211, organizează 
licitaţie publică cu strigare în 
vederea închirierii unui spaţiu 
în incinta penitenciarului, în 
data de 22.11.2017 ora 10.00, 
în scopul înfiinţării unui punct 
comercial. Documentaţiile 
pentru prezentarea ofertelor se 
ridică în urma unei solicitări 
scrise, de la sediul Penitencia-
rului Mărgineni. Relaţii supli-
m e n t a r e  l a  s e d i u l 
Penitenciarului Mărgineni, tel. 
0245660210 int. 142.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr.13654/111/2012 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea Global 
Navo, J05/778/2009, CUI: 
RO25618695 scoate la vânzare 
prin licitație publică: 1. Auto-
turism Chevrolet Aveo, an 
fabricație 2007, preț de strigare 
4.130,00 lei; 2. Autoutilitară 
Dacia Drop Side, an fabricație 
2006 ,  p re ț  de  s t r i gare 
3.150,00lei; 3. Autoutilitară 
Dacia Drop Side, an fabricație 
2005 ,  p re ț  de  s t r i gare 
2.870,00lei; 4. Autoutilitară 
Fiat Dublo, an fabricație 2002, 
preț de strigare 2.660,00 lei; 5. 
Autoutilitară Ford Courier, an 
fabricație 2001, preț de strigare 
1.610,00 lei; 6. Autoutilitară 
Ford Transit, an fabricație 
2004, preț de strigare 5.740,00 
l e i ;  7 .  A u t o u t i l i t a r ă 
Volkswagen Caddy, an fabri-
cație 1998, preț de strigare 
2.380,00 lei; 8. Mașina de 
ambalat, preț de strigare 
630,00 lei; 9. Cântar Elec-
tronic, preț de strigare 210,00 
lei; 10. Mobilier Birou, preț de 
strigare 560,00 lei; 11. Vitrină 
Frigorifică, preț de strigare 
770,00 lei; Licitația va avea loc 
în data de 15.11.2017 ora 11:00 
la sediul lichidatorului din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereușită lici-
tația se va relua în data de 
22 .11 ,2017,  29 .11 .2017, 

06.12.2017 și 13.12.2017. la 
aceeași oră și adresă. Partici-
panți vor trebui să achizițio-
neze un caiet de sarcini în 
valoare de 500 lei + TVA ce va 
cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Cererea de partici-
pare la licitație se depune la 
sediul lichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu 
cel puțin 1 zi înainte de data 
licitației publice. Cererii de 
participare la licitație i se va 
anexa dovada achitării caie-
tului de sarcini și dovada achi-
tării unei garanții de 10% din 
prețul de pornire al bunului 
pentru care se licitează. Infor-
mații suplimentare se pot 
obține de la l ichidator: 
Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: 
office@plginsolv.ro.

l Lichidatorul societății 
Nazac Trade SRL -în lichidare 
voluntară, vinde prin licitație 
publică cu strigare bunuri 
mobile și imobile (teren în 
extravilanul orașului Galați și 
terenuri  în intravilanul 
orașului Aleșd și sat Chistag, 
județul Bihor). Caietul de 
sarcini cuprinzând descrierea 
bunurilor, prețul de pornire la 
licitație și regulamentul de 
vânzare pot fi obținute de la 
sediul lichidatorului zilnic, 
între orele 12.00-16.00. Lici-
tația va avea loc la sediul  lichi-
datorului din Galați, str.B-dul 
Dunărea, nr.21, Bl.A12B, Ap.3, 
la data de 15.11.2017, ora 
14.00. În caz de neadjudecare, 
licitațiile se vor relua la sediul 
din Galați, str.B-dul Dunărea, 
nr.21, Bl.A12B, Ap.3, cu același 
preț de pornire, la data de: 
22.11.2017, 29.11.2017 și 
06.12.2017, ora 14.00. Relații 
suplimentare la telefon: 
0236.321.896 sau 0742.036.395. 

PIERDERI  
l Pierduta Copie Conforma 
nr. 1451421 pentru transport 
rutier international de marfuri, 
emisa pentru Mainfreight 
SRL, valabila pentru Auto 
PH-32-MFR. Se declara nula.

l Pierdut legitimaţie student 
emisă de Academia de Studii 
Economice, Facultatea de 
Cibernetică (C.S.I.E.) pe 
numele  Milea  Mihaela- 
Miruna.

l Declar pierdută legitimaţie 
de student pe numele de 
Mihaela Iacob emisă de 
Universitatea din București, 
Facultatea de Geografie. 

l Pierdut act de concesiune 
nr.15 din 21.01.1981, eliberat 
de Parohia Sarindar pe numele 
Simion Toader si Simion 
Zinca, pentru 1 mormant 
situat in Cimitirul Vechi, figura 
II, randul 36B, locul 16. Il 
declar nul.

l Pierdut certificat atestat 
coordonator transport marfa 

pe numele Ivan Razvan 
Gheorghe, seria GZ: 608471. Il 
declar nul.

l SC Walter Tosto WTB SRL 
declara pierdute documentele 
act de proprietate teren, seria 
MO3, NR:1091 emis in data de 
24.05.1994, precum si anexele 
aferente. Documentele de 
proprietate au fost emise pe 
numele SC Fecne SA Bucuresti

l Patria Credit Instituţie 
Financiară Nebancară SA, cu 
sediul social în Oraș Voluntari, 
Bulevardul Pipera, Nr. 1B, 
Etaj 7, Judeţ Ilfov, înregis-
trată în Registrul Comerțului 
sub nr.J23/1827/2014, CUI: 
16129932, declarăm pierdute 
Certificatele constatatoare 
emise  în  temeiu l  Leg i i 
nr.359/2004, având fiecare nr. 
36126 din 23.06.2014, elibe-
rate de ORCTIF, aferente: 
1.sediului social al societății 
din Oraș Voluntari, Bule-
vardul Pipera, Nr.1B, Etaj 7, 
Judeţ Ilfov, înregistrată în 
Registrul Comerțului sub nr.
J23/1827/2014, CUI: 16129932 
și următoarelor sedii secun-
dare; 2.Punct de lucru cu 
sediul în Sat Moţăţei, Comuna 
Moţăţei, Judeţ Dolj; 3.Punct 
de lucru cu sediul în Sat 
Vidra, Comuna Vidra, Str.
Principală, Nr.86, Judeţ Ilfov; 
4.Punct de lucru cu sediul în 
Mun.Câmpulung Moldove-
nesc, Str.22 Decembrie, Nr.2A, 
Judeţ Suceava; 5.Punct de 
lucru cu sediul în Mun.Carei, 
P-ţa 1 Mai, Nr.7/A, Ap.82, 
Judeţ Satu Mare; 6.Punct de 
lucru  cu  sed iu l  în  Sat 
Băleni-Români, Comuna 
Băleni, Str.Învăţător Florea 
Popescu, Nr.2, Pct.Centru, 
Judeţ Dâmboviţa; 7.Punct de 
lucru cu sediul în Mun.
Caracal, B-dul Antonius 
Caracalla, Nr.8, Bloc 14A, 
Scara 2, Etaj P, Ap.2, Judeţ 
Olt; 8.Punct de lucru cu sediul 
în Oraș Târgu Frumos, Str.
Cuza Vodă, Nr.44D, Etaj 1, 
Judeţ Iași; 9.Punct de lucru cu 
sediul în Oraș Pâncota, Str.
Tudor Vladimirescu, Nr.55, 
Ap.3, Judeţ Arad; 10. Punct 
de lucru cu sediul în Oraș 
Fierbinţi-Târg, Calea Urzi-
ceni, Nr.6, Judeţ Ialomiţa; 
11.Punct de lucru cu sediul în 
Mun.Drăgășani, Str.Tudor 
Vladimirescu, Nr.685, Bloc 
T7, Judeţ Vâlcea; 12.Agenţia 
Şomcuta Mare cu sediul în 
Oraș Şomcuta Mare, Str.
Republicii, Nr.9 (Complex 
Prichindel), Judeţ Mara-
mureș; 13. Agenţia Băneasa 
cu sediul în Oraș Băneasa, Str.
Pieţei, Judeţ Constanţa; 14.
Punct de lucru cu sediul în 
București, Sectorul 6, Strada 
Moinești, Nr.2, parter, Bloc 
135, Scara 1, Ap.2; 15.Punct 
de lucru cu sediul în Mun.
Buzău, Strada Colonel Buzo-
ianu, Nr.45, Judeţ Buzău. 
Declarăm nule certificatele 
constatatoare menționate 
anterior.


