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OFERTE SERVICIU
l Societate de pază, angajăm 
agenți/agente, cu sau fără atestat, 
din București sau apropiere, 
pentru obiective în Cartierul 
Berceni. Asigurăm calificare-ates-
tare. 0728.309.675.

Agenţie de turism on-line anga-
jează agenţi de turism cu expe-
rienţă, cunoscători limba 
engleză, e-mail: emma_hartt@
yahoo.com.

l Angajam ajutori de bucatari. 
Pachet avantajos: salariu fix + 
bonusuri saptamanale, masa, 
contract de munca. 0735.869.001.

l Şcoala Gimnazială „Mircea cel 
Bătrân” Turnu Măgurele, cu sediul 
în localitatea Turnu Măgurele, str. 
Avîntului, nr. 1, judeţul Teleorman, 
organizeazã concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Bibliotecar: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Şcolii Gimnaziale „Mircea cel 
Bătrân” Turnu Măgurele, astfel: 
proba scrisă în data de 08.06.2017, 
ora 09.00, proba interviu în data de 
08.06.2017, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: studii: medii, 
vechime: 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Şcolii Gimnaziale „Mircea 
cel Bătrân” Turnu Măgurele. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Şcolii Gimnaziale „Mircea cel 
Bătrân” Turnu Măgure le , 
persoană de contact: Dragu Flori-
n e l a  C a r m e n ,  t e l e f o n : 
0763.552.537, fax: 0247/416.898, 
E-mail: mirceacelbatrannr1@
yahoo.com.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 13.06.2017, ora 10.00, un post 
de consilier, clasa I, grad profesi-
onal principal -Compartimentul 
Resurse Umane, în cadrul Direcţiei 
Buget Finanțe. Programul concur-
sului: -13.06.2017 -ora 10.00 -proba 
scrisă; -15.06.2017 -ora 12.00 
-interviul; -11.05.2017 -publicitate 
concurs. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în: -ştiinţe economice; -ştiinţe juri-
dice; -administraţie publică; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Dosarele 
de înscriere se depun în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului, respectiv până în data de 
30.05.2017, ora 16.30. Concursul se 
va desfăşura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234. 

l Palatul Copiilor Alexandria, str. 
Av. Colfescu, nr. 18/20, jud. 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor 
contractual vacante de: îngrijitor, 
0,5 normă, şi administrator patri-
moniu, 0,5 normă, la structura 
Clubul Copiilor Zimnicea, 

conform HG 286/2011 actualizată 
2016. Concursul se va desfăşura 
astfel: Îngrijitor: -proba scrisă în 
data de 6.06.2017, ora 9.00; -proba 
practică în data de 9.06.2017, ora 
9.00; -interviul în data de 
9.06.2017, ora 11.00; Administrator 
patrimoniu: -proba scrisă în data 
de 6.06.2017, ora 13.00; -proba 
practică în data de 9.06.2017, ora 
13.00; -interviul în data de 
9.06.2017, ora 15.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții minime: -studii medii; 
-capacitate de exercițiu; -vechime 
minim 5 ani. Candidații pot 
depune dosarele pentru concurs 
până la 25.05.2017, ora 14.00, la 
sediul unității. Relaţii suplimen-
tare  l a  s ed iu  sau  la  t e l . 
0347.401.093, e-mail: pcalexan-
dria@gmail.com.

l Primăria Comunei Brezoaele, cu 
sediul în localitatea Brezoaele, sat 
Brezoaele, nr.24, judeţul Dâmbo-
viţa, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent, în cadrul comparti-
mentului Asistență Socială, 
conform HG nr.611/2008, modifi-
cată şi completată de HG nr. 
1173/2008. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data de 
12.06.2017, ora 10.00; -interviul în 
data de 14.06.2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
în specializarea ştiințe juridice sau 
ştiințe administrative; -vechime în 
specialitate de minim 1 an. Candi-
dații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
30.05.2017, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Comunei Brezoaele. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul Primăriei Comunei 
Brezoaele, persoană de contact: 
Ghi ta  Adr iana  Lumini ta , 
tel .0245.715.601 şi  e-mail : 
primaria_brezoaele@yahoo.com, 
precum şi pe site-ul: www.primari-
abrezoaele.ro. 

l Spitalul Prof. Dr.Constantin 
Angelescu, cu sediul în Bucureşti, 
str. Aleea-Căuzaşi, nr. 49-5, sector 
3, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante: -un post 
garderobier -diplomă de bacalau-
reat sau diplomă de absolvire a 
şcolii generale; vechime minim 6 
luni; -un post muncitor calificat 
liftier -autorizație de liftier emisă 
de ISCIR, valabilă; vechime minim 
6 ani; -muncitor II (şofer) -să 
posede permis de conducere 
pentru şofer profesionist sau 
diplomă de absolvire a învăţămân-
tului mediu ori profesional de 
specialitate; vechime minim 3 ani; 
-un post îngrijitoare -diplomă de 
absolvire a cel puțin şcoală gene-
rală; vechime minim 6 luni. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul 
Spitalului Prof. Dr. Constantin 
Angelescu în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, şi trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
06.06.2017, ora 10.00, iar proba 
practică va avea loc în data de 
09.06.2017, ora 10.00, la sediul 
Spitalului Prof. Dr. Constantin 

Angelescu. Relaţii suplimentare şi 
tematica se pot obţine de la 
Spitalul Prof. Dr. Constantin 
Angelescu, Biroul Resurse Umane, 
telefon nr. 021.323.30.40/ int.443. 

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 
Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, 
B-dul Pandurilor, nr. 9, organi-
zează în data de 06.06.2017, ora 
10.00 (proba scrisă), şi interviul va 
fi susținut în termen de 4 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise, concurs pentru recrutarea, 
în regim contractual, pe durată 
determinată, a unui medic vete-
rinar, gradul I, şi un asistent vete-
rinar, gradul I, vacante în structura 
instituției. Data, ora şi locul inter-
viului vor fi comunicate după suți-
nerea probei scrise. Condiții de 
participare pentru funcția de 
medic veterinar, gradul I: -absol-
vent cu diplomă de licență a Facul-
tății de medicină veterinară; 
-vechime în specialitatea funcției 
de minim 5 ani. Condiții de partici-
pare pentru funcția de asistent 
veterinar, gradul I: -absolvent cu 
diplomă de bacalaureat în speciali-
tatea veterinară; -vechime în speci-
alitatea funcției de minim 5 ani. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la Compartimentul Juridic 
şi Resurse Umane din cadrul insti-
tuției în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial şi vor conţine 
documentele menționate la art.6 
din HG nr. 286/2011. Pentru relaţii 
suplimentare, candidaţii se pot 
adresa Compartimentului Resurse 
Umane, de unde se poate procura 
bibliografia de concurs. Persoană 
de contact: cons.jur. Patrut Elena. 
Telefon:  0350.409.951 sau 
0250.713.819.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, 
cu sediul în Sighetu Marmaţiei, str. 
Bogdan Vodă, nr.14, jud.Mara-
mureş, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie vacante din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Sighetu 
Marmației. Data desfăşurării 
concursului: -proba scrisă în data 
de 26.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data 29.06.2017, ora 
10.00. Condiţii de participare: 
Generale: prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 (r2). Specifice: 1 
post inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent la Compartimentul 
buget-finanțe: -studii universitare 
economice de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor, 
potrivit art.57 din Legea nr. 
188/1999 (r2): 1 an; 1 post consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
superior la Compartimentul 
juridic: -studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licență, speci-
alizarea ştiințe juridice; -vechime în 
specialitatea studiilor, potrivit 
art.57 din Legea nr.188/1999 (r2): 9 
ani; 1 post consilier, clasa I, grad 
profesional superior la SPCLEP: 
-studii superioare de lungă durată 
cu diplomă de licență sau echiva-
lente, specialitatea: juridic, admi-
nistrativ, informatică, tehnic; 
-vechime în specialitatea studiilor, 
potrivit art.57 din Legea nr. 
188/1999 (r2): 9 ani. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ţiei, cam.6, în termen de maximum 
20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Relaţii 
suplimentare la nr.de telefon: 
0262.311.001, int.138.

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează in conformitate 
cu prevederile Ordinului MS 
nr.284/2007 concurs pentru 
ocuparea  funcţiei specifice Comi-
tetului Director – Director Finan-
ciar Contabil .  Concursul /
examenul va avea loc la sediul 
Spitalului Municipal Rm. Sarat 
din str. N. Balcescu nr.2 in data de 
06.06.2017, ora 10:00. Condiţiile 
generale si specifice de participare 
la concurs, continutul dosarului de 
inscriere, temele pentru proiectul/
lucrarea de specialitate si biblio-
grafia pentru concurs se vor afişa 
la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat, precum si pe 
site-ul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obtine 
la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat şi la numărul de 
telefon 0238561231”

l În baza HG. nr.286/23.03.2011 
modificată şi completată prin HG 
1027/2014, Primăria comunei 
Devesel,  judeţul Mehedinţi, orga-
nizează concurs /examen, pentru 
ocuparea unui post contractual de 
execuţie pe durată nedeterminată 
de referent I A din cadrul apara-
tului de specialitate al primarului 
comunei Devesel, judeţul Mehe-
dinţi. Concursul va avea loc la data 
de: 06.06.2017, ora 10,00- proba 
scrisă; 08.06.2017, ora 10,00– proba 
interviu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial,  Partea a III-a la 
sediul Primăriei comunei Devesel,  
respectiv până în data de 
25.05.2017 ora 16,00. Relaţii supli-
mentare la sediul primăriei 
comunei Devesel,  persoană de 
contact: Cotarcea Constanta 
te lefon :  0252353257 ,  fax : 
0252707111, e-mail: comunade-
vesel@gmail.com.

l În conformitate cu prevederile 
art. 56, lit.”d” şi art.57 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul Func-
ţionarilor Publici, republicată cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, precum şi prevederile art. 44 
şi art. 49 din H.G. 611/2008 pentru 
aprobarea Normelor privind orga-
nizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
Primăria comunei Horleşti în data 
de 12.06.2017 organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacantă de 
Inspector, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Compartimen-
tului Contabilitate, din aparatul de 
specialitate al primarului. Condiţii 
specifice: -Studii superioare în 
domeniu absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice minim 9 ani. Condiţii 
de desfăşurare a concursului: 
•Dosarele de concurs se depun de 
către candidaţi la Compartimentul 
Resurse Umane din cadrul primă-
riei în perioada 12.05.2017– 
31.05.2017. Concursul conţine trei 
etape:  •Selecţ ia  dosarelor 
01.06.2017, ora 12:00; •Proba 
scrisă a concursului 12.06.2017, ora 
9:00; •Interviul– 14.06.2017, ora 
10:00.

l Institutul de Chimie Macromo-
leculară “Petru Poni” Iaşi al 
Academiei Române cu sediul în 
Iaşi, Aleea Gr. Ghica Vodă, nr. 41 
A, organizeazã concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
contractuale de execuție vacante: 
Muncitor calificat I - un (1) post, 

Muncitor calificat II- un (1) post, 
cu normă întreagă, pe durată 
determinată, în cadrul Atelierului 
de întreținere şi reparații al Institu-
tului. Documente obligatorii 
pentru constituirea dosarului de 
concurs sunt cele prevazute de HG 
286/2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzator funcțiilor 
contractuale. Condiţii specifice 
postului: studii medii sau cursuri 
de calificare; apt din punct de 
vedere fizic şi medical; aptitudini/ 
deprinderi: capacitate de analiză, 
dinamism, capacitate de gestionare 
a situaţiilor dificile precum şi a 
resurselor alocate, adaptabilitate la 
schimbări, eficienţă; vechime în 
muncă minim 5 ani. Concursul 
se va desfăşura la sediul instituției, 
astfel: proba scrisă (proba unică) 
va avea loc în data de 06.06.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile din art.3 al 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale, aprobat 
prin HG nr.286/2011 modificată şi 
completată prin HG 1027/2014. 
Anunţul cuprinzând condiţiile 
generale şi specifice, calendarul 
concursului, tematica şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul Institu-
tului, pe  website  www.icmpp.ro şi 
transmise spre publicare către 
portalul posturi.gov.ro. Dosarele de 
concurs se depun la la sediul Insti-
tutului, Biroul personal-resurse 
umane în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea în Monitorul 
Oficial. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Serviciul resurse umane, 
sediul Institutului de Chimie 
Macromoleculară ”Petru Poni” din 
Iaşi, telefon 0232/260.332, interior 
168, email: balan.catalina@icmpp.
ro

l Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, cu sediul în B-dul 
Gheorghe Magheru nr.7, sector 1, 
Bucureşti, scoate la concurs în data 
de 14.06.2017, orele 10:00, la sediul 
Autorităţii, un post vacant de 
consilier principal din cadrul Servi-
ciului Corp Control: Condiţiile 
specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de consilier, gradul 
profesional principal: -condiţiile de 
studii: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul funda-
mental de ierarhizare- ştiințe 
sociale, ramura: stiințe juridice sau 
sociologie sau psihologie, domeniu 
de licență: drept sau asistență 
socială/ sociologie sau psihologie;  
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Dosarul 
de concurs va conţine următoarele 
documente: a) formularul de 
înscriere prevăzut în anexa nr.3 din 
H.G. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare;  b) copia actului 
de identitate; c) copiile diplomelor 
de studii şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; d) 
copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcţiei publice; e) 
cazierul judiciar; f) adeverinţa care 
să ateste starea de sănătate cores-

punzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; g) declaraţia pe 
propria răspundere sau adeverinţa 
care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică. Copiile 
de pe actele mai sus menţionate se 
prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secre-
tarul comisiei  de concurs. 
Bibliografia se ridică de la sediul 
Autorităţii în momentul depunerii 
dosarului de concurs. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Informaţii suplimentare se 
obţin la telefon: 021/310.07.89.

l Academia De Studii Economice 
Din Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, de 
execuţie şi conducere, pe perioadă 
nedeterminată: Direcţia Resurse 
Umane. Consilier juridic:1post 
studii superioare. Direcţia Juridică 
şi Contencios Administrativ - Şef 
serviciu juridic: 1post studii superi-
oare, Centrul de Perfecţionare / 
Complex Predeal. Portar: 1 post 
studii medii. Biroul Consiliului 
pentru Studii Universitare de 
Doctorat - Şef birou: 1 post studii 
superioare. Direcţia de Achiziţii 
Publice - Şef serviciu: 1post studii 
superioare, Inginer: 1post studii 
superioare, Economist: 1post studii 
superioare Direcţia Managementul 
Cercetării şi Inovării / Serviciul 
Editura A.S.E. Tehnoredactor (cu 
atribuţii de gestiune şi vânzare): 
1post studii medii. Direcţia 
Tehnică /Serviciul Tehnic Investiţii. 
Inginer: 2 post studii superioare. 
Direcţia Administrativă / Serviciul 
Administrativ. Referent: 1 post  
nivelul studiilor: superioare; 
Muncitor calificat (tinichigiu): 
1post studii medii, profesionale, 
certificat calificare, Muncitor cali-
ficat (parchetar – linolist): 1post 
studii medii, profesionale, certificat 
calificare, Muncitor calificat (insta-
lator): 2 posturi studii medii, profe-
sionale, certificat calificare, 
Muncitor calificat (electrician): 
1post studii medii, profesionale, 
certificat calificare, Muncitor cali-
ficat (zugrav - rigipsar): 1 post 
studii medii, profesionale, sau 
cursuri calificare. Direcţia Socială/ 
Serviciul Social - Muncitor calificat 
(electrician): 1 post, studii: medii 
generale, certificat calificare profe-
sională. Muncitor calificat (insta-
lator): 3 posturi studii medii, 
generale,certificat calificare profe-
sională. Facultatea Administrarea 
Afacerilor cu predare în limbi 
Străine/ Decanatul Facultăţii. 
Secretar decan: 1post studii superi-
oare. Facultatea de Administraţie 
şi Management Public. Secretar 
facultate: 1post studii medii, 
Secretar departament: 1post studii 
superioare. Secretariatul General 
A.S.E. Secretar: 1post studii 
universitare de masterat sau echi-
valente, Locul de desfăşurare a 
concursului (scris şi /practică): sala 
0420, data: 07.06.2017, ora 09.00. 
Probă practică muncitori: sala 
5108 ora 09.00. Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
24.05.2017 ora 12.00. Interviul se 
va desfaşura în data de 12.06.2017 
ulterior afişării rezultatelor 
probelor scrise/practice. Date 
contact secretar comisie concurs: 
S t a m a t e  C a r m e n   Te l . 
0213191900/466. Informaţii supli-
mentare găsiţi pe site – ul: http://
resurseumane.ase.ro
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l Direcția Generala  de Asistență 
Socială  şi Protecția Copilului  
Sector 3 cu sediul în Str. Parfu-
mului, nr. 2-4, anunţă organizarea 
unui concurs de recrutare pentru 
funcții publice  de execuție şi de 
conducere în data de 14.06.2017: 1. 
Consilier Juridic clasa I gradul 
superior – Serviciul Contencios. a) 
pregătire de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul Ştiinţelor Juridice; b) 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 9 ani; 2. Şef 
Serviciu – Serviciul Contencios. a) 
Pregătire de specialitate: studii 
superioare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul Ştiinţelor Juridice; b) 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 2 ani. Condiţiile 
prevăzute de lege pentru angajarea 
pe o funcție publică de execuţie şi 
de conducere, conform art. 54 din 
Legea nr.188/1999 (r2), privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare sunt: a) are cetăţenia română 
şi domiciliul în România;   b) 
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit;  c) are vârsta de minim 18 
ani împliniţi;   d) are capacitate 
deplină de exerciţiu;  e) are o stare 
de sănătate corespunzătoare func-
ţiei publice pentru care candi-
dează, atestată pe bază de examen 
medical de specialitate;  f) îndepli-
neşte condiţiile de studii prevăzute 
de lege pentru funcţia publică;  g) 
îndeplineşte condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice;  
h) nu a fost condamnată pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contr a 
umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, infracţiuni de 
corupţie şi de serviciu, infracţiuni 

care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
infracţiuni de fals ori a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei publice;  i) nu a fost desti-
tuită dintr-o funcţie publică sau nu 
i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare 
în ultimii 7 ani;  k) nu a desfăşurat 
activitate de poliţie politică, astfel 
cum este definită prin lege. Condi-
ţiile de desfăşurare ale concursului: 
- perioada de înscriere – 11.05.2017 
– 30.05.2017 – 20 zile de la data 
publicării; - instituţia publică la 
care se depun dosarele de înscriere 
– D.G.A.S.P.C Sector 3, Str. Parfu-
mului, nr. 2 – 4, Sector 3; tel: 
0730.013.862. Data organizării 
concursului de recrutare – 
14.06.2017 – proba scrisă; - până în 
data de 21.06.2017 – interviul  (nu 
mai târziu de 5 zile lucrătoare de la 
susţinerea probei scrise).

l Spitalul Militar de Urgență ,,Dr. 
Ion Jianu” Piteşti organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante de personal 
civil contractual: 2 posturi de 
îngrijitor la deservire- Adminis-
trativ şi deservire-Ambulatoriul 
Integrat (nu necesită vechime în 
specialitatea postului). Concursul 
se va desfăşura în perioada 
08.06.2017-20.06.2017, începând 
cu ora 11.00, la sediul SMU „Dr.
Ion Jianu” Piteşti, după cum 
urmează: proba scrisă în data de 
08.06.2017, ora 11.00 şi proba de 
interviu în data de 14.06.2017, ora 
11.00. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concursuri 
este: 12.05.2017-25.05.2017. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
înscr iere  la  concurs  es te : 
25.05.2017, ora 15.00. Relații supli-
mentare pe site-ul www.smupitesti.
ro la rubrica anunțuri şi la Biroul 
Resurse Umane din SMU „Dr.Ion 
Jianu” Piteşti cu sediul în Mun.
Piteşti, str.Negru Vodă, nr.47, Jud.
A r g e ş ,  t e l . 0 2 4 8 / 2 1 8 . 0 9 0 , 
0248/218.172, int. 224, 266.

CITAȚII  
l Prioteasa Constantin este 
chemat în data de 25 mai 2017, ora 
8.30, la Judecătoria Roşiorii de 
Vede în calitate de pârât în dosar 
nr. 4196/292/2016.

l Prin Încheierea civilă din 
20.03.2017 a  Tribunalului 
Te leorman în  dosarul  nr. 
1303/87/2016 s-a dispus deschi-
derea procedurii generale de Insol-
venţă împotriva debitoareai SC 
AGRO LAMBERT SRL Roşiorii 
de Vede CUI 17256551. Pentru 
lămuriri suplimentare vă puteţi 
adresa administratorului judiciar 
provizoriu Băluţescu Mircea, 
telefon 0769821575 şi email balu-
tescumircea@yahoo.com.

l S.C. Apă Canal 2000 S.A. 
Piteşti, în calitate de reclamant, 
cheamă în judecată în dosarul nr. 
18627/280/2015, af lat pe rolul 
Judecătoriei Piteşti, în data de 
26.05.2017, ora 8.30, sala 3, 
Complet C 5-3V, pe Roceanu 
(Tilea) Ileana şi Rocianu Ion, în 
calitate de pârâţi.

l Numita Molie Elena este 
chemata la Judecatoria Harlau, 
sala C2M, in data de 13.06.2017, 
orele 9.00, in calitate de parata, in 
proces cu Molie Mihai –reclamant 
in dosarul nr. 129/239/2017, avand 
ca obiect divort fara minori.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 

Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiţii: Fărcăşanu Adrian şi 
Tănăsoaica Elena cu domiciliul în 
comuna Stoeneşti, sat Deleni, jud. 
Vâlcea în calitate de intimaţi în 
dosarul civil nr. 2261/90/2017 cu 
termen de judecată la data de 
12.05.2017, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Se citeaza in calitate de parati 
numitii: Hangan Parasca, Hangan 
Dumitru, Hangan Pavel, Hangan 
Ileana, Seretean Petre, Seretan 
Vasile, Tala Iuliana, Judet Saveta, 
Hangan Paraschiva, Hangan 
Raveca, Hangan Ioan, Seretan 
Palagia, Seretan Floare, Seretan 
Constantin, Seretan Ilie, Seretean 
Stefan, Seretan Grigore,Tala 
Maria si Hogiu Simion, inscrisi in 
CF 259 Muresenii Bargaului,  in 
dosar nr. 859/190/2017 al Judecato-
riei Bistrita avand ca obiect uzuca-
piune, pentru termenul de judecata 
din 29.05.2017 ora 11.00.

l Se citează la Judecătoria 
Marghita pentru data de 8 iunie 
2017, Kiss Csaba Ferencz în cali-
t a t e  d e  p â r â t  î n  d o s a r 
nr.1234/255/2016 cu domiciliu 
necunoscut, reclamant Csepento 
Margareta.

l Numitul Gîtan Florin, sat 
Văluţa, comuna Cruşeţ, jud. Gorj 
la fam. Gîtan Florică, este chemat 
la Judecătoria Craiova în calitate 
de pârât în contradicţie cu recla-
manta Gîtan Gerogeta Fănica, în 
dos. nr. 28820/215/2016, având ca 
obiect pensie întreţinere majorare 
pensie, cu termen de judecată 18 
Mai 2017, ora 08.30.

l Se citează SC Valexa Energy 
Izvoru SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut în Bucureşti, Sector 1, str. 
Ireşti, nr. 10, pentru data de 
02.06.2017, ora 09.00, la Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a Vll-a Civilă, 
Camera E32, în calitate de debitor, 
în dosarul 18792/3/2016, în proces 
cu Municipiul Calafat în calitate 
de creditor.

l Numita Bouruc Andreea Larisa, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Sat. Daneşti, Comuna Daneşti, 
Jud. Vaslui, este citată să se 
prezinte la Judecătoria Vaslui, str. 
Ing. Badea Romeo, nr. 13, Vaslui, 
Sala 2, în data de 07 Iunie 2017, 
ora 9:30, în calitate de Pârât, în 
dosarul nr. 921/333/2017, pentru 
cauză- pretenţii, reclamantă fiind 
Casa de Asigurări de Sănătate 
Vaslui.

DIVERSE  
l SC OMV Petrom SA anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Lucrari 
de suprafata, echipare de supra-
fata si conducta de amestec sonda 
519 Barbuncesti” propus a fi 
amplasat in extravilan sat Barbun-
cesti, comuna Tisau, judetul 
Buzau. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului din Buzau, str. Democra-
tiei, nr. 11 si la sediul titularului 
Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, jud. 
Buzau.

l SC OMV Petrom SA anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Inlocuire 
tronsoane conducta titei P1 
Barbuncesti – Depozit Tratare 
Satuc” propus a fi amplasat in 
extravilan sat Barbuncesti, 

comuna Tisau, judetul Buzau. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
din Buzau, str. Democratiei, nr. 11 
si la sediul titularului Buzau, str. 
Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzau.

l Lichidatorul judiciar al SC 
Elserv 2000 SRL anunt deschi-
derea procedurii simplificate a 
falimentului prevazuta de Legea 
nr.  85/2014 in dosarul  nr. 
32297/3/2016 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti – Sectia a-VII-a 
Civila. Termenul limita pentru 
depunerea declaratiilor de creanta 
25.05.2017. Termen de verificare a 
creantelor, intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar 
al creantelor la 05.06.2017. Termen 
de intocmire si afisare a tabelului 
definitiv la 22.06.2017. Sedinta 
adunarii generale a creditorilor la 
data de 12.06.2017.

l Anunt dezbatere publica. Refe-
ritor Ia intentia de elaborare a 
documentatiei necesare pentru 
emiterea avizului de initiere PUZ 
si RLU —pentru" Infiintarea unei 
zone de asistenta sociala si functiu-
nile complementare necesare 
pentru construirea unui azil de 
batrani pe terenul amplasat
in intravilanul localitatii Agrisu 
Mare, nr. 844, comuna Tirnova, 
judetul Arad. Initiatori PUZ si 
RLU:  Paul  Timothy CNP 
1650202029996 si sotia Paul Lidia 
— cetateni cu dubla cetatenie, 
romana si Americana domiciliati 
in SUA, 17045 SE Royer RD 
Damascus Oregon 97089 si 
M a r g a i a n  l o a n  C N P 
1600831022808 si sotia Margaian 
Rahela domiciliati in localitatea 
Agrisu Mare, nr. 807 A, comuna 
Tirnova, judetul Arad. Primarul 
comunei Tirnova - Florin Farcasiu, 
anunta publicul, autoritatile intere-
sate si proprietarii terenurilor din 
zona despre intentia realizarii unui 
PUZ si RLU zona fostului sediu 
CAP Agrisu Mare de catre investi-
torii privati enumerati mai sus — 
proprietari ai terenurilor situate pe 
teritoriul administrativ al comunei 
Tirnova, in intravilanul localitatii 
Agrisu Mare, nr. 844, judetul Arad, 
terenuri identificate prin: CF nr. 
308168- cu nr. cad. 308168; CF nr. 
308169-cu nr. cad. 308169; CF nr. 
308170- cu nr. cad 308170; C.F 
308171 -cu nr. cad. 308171; CF 
308172 -cu nr. cad. 308172; CF nr. 
308177 -cu nr. cad. 308177; C.F. 
308155 cu nr. cad. 308155; C.F. 
308156 -cu nr. cad. 308156; C.F. 
308157 -cu nr. cad. 308157; CF 
308158 -cu nr. cad. 308158- in 
suprafata totala de 15.877 mp. 
Intentia de elaborare a documenta-
tiel necesare pentru emiterea 
avizului de initiere PUZ si RLU se 
face in scopul "Crearii unei zone de 
asistenta sociala si functiuni 
complementare prin extinderea si 
amenajarea cladirii existente, 
construirea de amenajari si depen-
dinte noi, sistematizare si amena-
jare incinta - necesare pentru 
infintarea unui azil de batrani". Se 
organizeaza intalnire cu locuitorii 
din zona, in data de 22.05.2017 ora 
13.00, la sediul Primariei comunei 
Tirnova- Biroul ATU- Sala de 
sedinte. Cei interesati vor trimite la 
Primaria comunei Tirnova obser-
vatii, comentarii sau semnalari cu 
privire la intentia de elaborare a 
documentatiei necesare pentru 
emiterea avizului de initiere PUZ 
in termen de 10 zile calendaristice, 
iar raspunsurile la acestea se vor 
posta si afisa in maxim 10 zile 
calendaristice pe siet-ul propriu si 

la sediul primariei. Persoana 
responsabila cu informarea si 
consultarea publicului este domnul 
Grozescu Temie Puiu referent 
urbanism —care poate fi contactat 
la telefon,tel./fax 0257/370101, 
mobil:0757145580, e-mail: primari-
atirnova@yahoo.com . Dezbaterea 
este deschisa publicului interesat.

l Anunț de publicitate. “Servicii 
de înregistrare sistematică a imobi-
lelor în Sistemul Integrat de 
Cadastru şi Carte Funciară în 
cadrul Programului Naţional de 
Cadastru şi Carte Funciară 
(PNCCF), demarat de Comuna 
Vărădia, jud. Caraş-Severin”. 
Pentru obiectivul „Înregistrare 
sistematică a imobilelor în 
Sistemul Integrat de Cadastru şi 
Carte Funciară” se urmăreşte 
înregistrarea sistematică a imobi-
lelor din Comuna Vărădia, judeţul 
Caraş-Severin, în sistemul integrat 
de cadastru şi carte funciară, în 
conformitate cu prevederile: (a) 
Legii nr. 7 din 13 martie 1996, a 
cadastrului şi a publicităţii imobi-
liare, referitoare la (i) lucrările de 
înregistrare sistematică demarate 
de unităţile administrativ-terito-
riale şi cofinanţarea acestora, (ii) 
exceptarea de la Legea nr.98/2016, 
a atribuirii contractelor de achiziţie 
publică/ acordurilor-cadru de 
servicii care au ca obiect contrac-
tarea serviciilor de înregistrare 
sistematică, de către unităţile 
administrativ-teritoriale sau de 
către Agenţia Naţională, în cadrul 
Programului naţional de cadastru 
şi carte funciară; (b) Regulamen-
tului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru 
şi carte funciară aprobat prin 
Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 700/2014, precum şi a 
legislaţiei conexe aplicabile lucră-
rilor de înregistrare sistematică a 
imobilelor în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară; (c) Legii 
nr. 273 din 29 iunie 2006, privind 
finanţele publice locale. Operatorii 
economici interesaţi de procedură 
sunt invitaţi la sediul autorităţii 
contractante în vederea vizualizării 
ampasamentului şi pentru a ridica 

documentaţia în vederea ofertării 
până cel mai târziu 17.05.2017. 
Oferta va fi înregistrată la sediul 
autorităţii contractante: Primăria 
Comunei Vărădia, nr. 379, locali-
tatea Vărădia, judeţul Caraş-Se-
verin, până la data 19.05.2017, ora 
16.00.  Evaluarea ofertelor 
împreună cu răspunsul câştigăto-
rului se va realiza până cel târziu 
31.05.2017. Descrierea serviciilor 
care urmează să fie elaborate se 
regăseşte în caietul de sarcini, 
parte integrantă a documentaţiei 
de atribuire, anexe la prezenta 
invitaţie. Serviciul atribuit este 
înregistrarea sistematică a imobi-
lelor UAT Vărădia, Caraş-Severin, 
în sistemul integrat de cadastru şi 
carte funciară.

LICITAȚII  
l S.C. Carasana Piata S.A. Resita 
- în faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren extravilan in 
suprafata de 5.755 mp, inscris in 
C.F. nr. 33836/Resita, nr.cadastral/
topografic top: 535, pretul de 
pornire al licitatiei este de  14.587  
Lei  + T.V.A. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caie-
telor de sarcini fiind de 500 lei. 
Licitatia va avea loc in data de 
26.05.2016, orele 13,00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap.21, jud. Caras-Se-
verin.

l Primăria şi Consiliul Local al 
Comunei Recea, judeţul Mara-
mureş, organizează la sediul 
Primăriei din localitatea Recea, str. 
Primăriei, nr. 2, în data de 
07.06.2017, ora 12.00, licitaţie 
publică cu strigare pentru 
vânzarea unui teren în suprafaţă 
de 4.000 mp din nr.  topo 
2733/1/1/1/8/1, situate pe teritoriul 
administrativ al municipiului Baia 
Mare, conform HCL nr. 5/2011. 
Condiţiile de participare sunt cele 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC New 

Style Lumitex SRL - Câmpulung, după cum urmează: Denumire, 

Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de surfilat Rinoldi - 2 buc., 1.025 

lei; Mașină de cusut liniară Durkop - 20 buc., 450 lei; Mașină de 

încheiat specială - 2 buc., 600 lei; Mașină de cusut Stafir - 2 buc., 

650 lei; Mașină de cusut liniară Broder - 2 buc., 625 lei; Mașină de 

cusut butonieră Rece - 2 buc., 800 lei; Mașină de cusut specială cu 

4 cifre 4 buc., 875 lei; Mașină de cusut Yamata - 3 buc., 425 lei; 

Mașină de cusut cu 3 fire Juky - 1 buc., 1.025 lei; Generator abur 

cu 5 posturi - 1 buc., 2.550 lei; Mașină de cusut Uberdek - 1 buc., 

1.100 lei; Mașină de cusut cheiță Csepel - 1 buc., 1.175 lei; 

Ansamblu masă de călcat - 9 buc., 1.275 lei; Mașină de croit 

Eastman - 1 buc., 1.625 lei; Mașină de cusut Paff - 2 buc., 1.575 

lei; Boiler 25 litri - 1 buc., 2.125 lei; Mașină de cusut butoniere 

Yamata -1 buc., 2.375 lei; Mașină de cusut Yamata - 1 buc., 1.000 

lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233,  

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 24/05/2017. Licitația va avea loc în data de 25/05/2017, 

ora 11:00:00, la sediul SC New Style Lumitex SRL, Câmpulung, 

str. C-tin. Aricescu, nr. 13, jud. Argeș. Bunurile sunt libere de 

sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung, tel. 0248.510098.
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prevăzute în documentele licitaţiei, 
care pot fi achiziţionate de la sediul 
primăriei. Preţul documentelor 
este de 100 Lei. Garanţia de parti-
cipare la licitaţie este de 8.500Lei. 
Planul de amplasare, caietul de 
sarcini, condiţiile de participare şi 
informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Primăria Comunei 
Recea, judeţul Maramureş, telefon: 
0262.287.240, 0262.287.202, fax: 
0262.287.555 sau e-mail: primaria-
recea2000@yahoo.com.

l Consiliul Local Breaza, str. 
R e p u b l i c i i ,  n r.  8 2 B ,  Te l : 
0244/340.508, Fax: 0244/340.528, 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com,  organizează: Licitație publică 
cu strigare pentru închirierea unui 
teren în suprafață de 2765 mp din 
terenul proprietate privată a 
oraşului Breaza, în suprafață 
totală de 30.908 mp, situat în 
oraşul Breaza, extravilan, Județul 
Prahova.  -  data l ic i taț iei : 
09.06.2017, ora 11:00 la sediul 
Primăriei Breaza; - data limită de 
depunere a documentelor prevă-
zute în Caietul de sarcini: 
08.06.2017, ora 16:00; - prețul de 
pornire al licitației: 251 lei/mp/
lună; - taxa de participare la lici-
tație: 50 lei (nerambursabilă); - 
prețul Caietului de sarcini: 25 lei, 
nerambursabili şi se poate procura 
de la sediul Primăriei Breaza; - 
garanția de participare: 500 lei.

l Consiliul Local Breaza, str. 
R e p u b l i c i i ,  n r.  8 2 B ,  Te l : 
0244/340.508, Fax: 0244/340.528, 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com,  organizează: Licitație publică 
cu strigare pentru închirierea unei 
construcții provizorii ”casuță din 
lemn” şi a terenului aferent, în 
suprafață de 5 mp, proprietate 
publică a  oraşului Breaza, situat în 
oraşul Breaza, Parcul oraşului, 
Județul Prahova. - data licitației: 
09.06.2017, ora 10:00 la sediul 
Primăriei Breaza; - data limită de 
depunere a documentelor prevă-
zute în Caietul de sarcini: 
08.06.2017, ora 16:00; - prețul de 
pornire al licitației: 40 lei/mp/lună; 
- taxa de participare la licitație: 25 
lei (nerambursabilă); - prețul Caie-
tului de sarcini: 15 lei, nerambursa-
bili şi se poate procura de la sediul 
Primăriei Breaza; - garanția de 
participare: 100 lei.

l Consiliul Local Breaza, str. 
R e p u b l i c i i ,  n r.  8 2 B ,  Te l : 
0244/340.508, Fax: 0244/340.528, 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com, organizează: Licitație publică 
cu strigare pentru închirierea 
următoarelor suprafețe de teren, 
un teren în suprafață de 19,50 mp 
şi cel de al doilea teren în suprafață 
de 20,26 mp, proprietate publică a 
oraşului Breaza, situat în oraşul 
Breaza, Piața oraşului, Județul 
Prahova. Suprafețele de teren sunt 
destinate amplasării spațiilor 
comerciale, respectiv aferente 
acestora, în vederea desfăşurării 

activității de comerț. - data lici-
tației: 09.06.2017, ora 10:30 la 
sediul Primăriei Breaza; - data 
limită de depunere a documentelor 
prevăzute în Caietul de sarcini: 
08.06.2017, ora 16:00; - prețul de 
pornire al licitației: 10,70 lei/mp/
lună; - taxa de participare la lici-
tație: 25 lei (nerambursabilă); - 
prețul Caietului de sarcini: 15 lei, 
nerambursabili şi se poate procura 
de la sediul Primăriei Breaza; - 
garanția de participare: 100 lei.

l Consiliul Local Breaza, str. 
Republ ic i i ,  nr.  82  B,  Tel : 
0244/340.508, Fax: 0244/340.528, 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com,  organizează: Licitație publică 
cu strigare pentru închirierea tere-
nului în suprafață de 60,31  mp, 
proprietate publică a oraşului 
Breaza, situat în Breaza, Piața 
oraşului, Judetul Prahova. - data 
licitației: 09.06.2017, ora 11:30 la 
sediul Primăriei Breaza; - data 
limită de depunere a documentelor 
prevăzute în Caietul de sarcini: 
08.06.2017, ora 16:00; - prețul de 
pornire al licitației: 10,70  lei/mp/
lună; - taxa de participare la lici-
tație: 25 lei (nerambursabilă); - 
prețul Caietului de sarcini: 15 lei, 
nerambursabili şi se poate procura 
de la sediul Primăriei Breaza; - 
garanția de participare: 100 lei.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
SCR Best  Construct  SRL 
desemnat prin hotărârea din data 
de 27.09.2016, pronuntata in dosar 
nr. 32668/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica a 
bunului mobil aflat in proprietatea 
SCR Best Construct SRL, constad 
in autoutilitară Ford Transit, an 
fabricatie 2011, combustibil Moto-
rină, capacitate cilindrica 2198 
cm3, putere 92 kw, culoare Alb- 
Gri, 174569 kilometri, stare 
tehnica bună, in valoare totala de 
6.300 euro exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului mobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
19.05.2017 ora 14.00, prin licitatie 
publica. In cazul in care bunului 
nu se va adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza alte 
4 (patru) licitatii saptamanale, în 
datele de 26.05.2017, 02.06.2017, 
09.06.2017 şi 16.06.2017, la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii.  Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana 
in preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 

caietul de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Caietele de sarcini 
se pot achizitiona la sediul lichida-
torului judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de sarcini 
este de 400 lei exclusiv TVA. Achi-
zitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judiciar în 
dosarul 2862/30/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Timiş, privind pe 
debitoarea S.C. Sicil Pepinno 
S.R.L. CUI 28015834 J35/282/2011 
îi anunţă pe toţi creditorii societăţii 
sus menţionate că s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea nr. 
85/2014 şi, în consecinţă:  1. 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţei dumneavoastră asupra 
averii debitoarei S.C. Sicil Pepinno 
S.R.L. este data de 19.06.2017; 2. 
termenul limită de verificare a 
creanţelor, întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar 
al creanţelor va fi data de 
28.06.2017; 3. termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al crean-
țelor va fi data 13.07.2017; 4. prima 
şedinţă a adunării creditorilor va 
avea loc în data de 03.07.2017, ora 
12.00, la adresa Private Liquida-
tion Group IPURL, Oradea, str. 
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul 
Bihor.

l Prodprest Productie Prestari 
Industriale Import Export SRL 
prin lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică in bloc  la valoare de 
evaluare redusa cu 25% masina de 
echilibrat roti CEMB 21 - 357,75 
lei, elevator roti profesional - 
1.283,25 lei, generator azot - 538,50 
lei ,  cheie de roti  electrica 
Columbus - 224,25 lei. Preturile nu 
contin TVA. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în data de 15.05.2017, ora 12:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800. In cazul neadju-
decării, licitatiile vor fi reluate la 
22.05.2017 respectiv 29.05.2017 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.”

l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoarea 
de evaluare redus cu 25% autouti-
litara Dacia Papuc-PH 33 RDC, 
camion 2 usi, an fabricatie 2005, 
diesel-3.225,00 lei, autoutilitara 
Ford Transit-PH 55 RDC, camion 
4 usi, an fabricatie 2006, diesel-
9.675,00 lei, autoturism Kia-PH 22 
RDC, an de fabricatie 2007, 
benzina-5.775,00 lei, autoturism 
Dacia Logan-PH 66 RDC, berlina 

4 usi, an fabricatie 
2005, benzina-
3.525,00 lei. Pretu-
ri le  nu contin 
TVA. Persoanele 
interesate  vor 
cumpăra caietul 
de prezentare de la 
lichidatorul judi-
ciar şi vor depune 
documentele de 
participare la lici-
taţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea 
loc în data de 
15.05.2017, ora 

15/00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 22.05.2017 respectiv 
29.05.2017 la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare in bloc 
prin licitaţie publică la valoarea de 
evaluare de 245.311,50 lei mijloace 
fixe (2 cabine vopsit, bormasine, 
prese, testere, truse scule, sistem 
reglare geometrie roti, elevatoare, 
mobilier, etc) si stocuri la valoare 
de evaluare de 33.563,25 lei 
(lampi, oglinzi, geamuri oglinzi, , 
aripi, capace oglinzi, suporturi, 
bari, grile, capace, ornamente, 
bandouri, trepte, panouri, flapsuri, 
spoilere, faruri, carenaje, capete 
bara, filtre)Preturile nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în data de 15.05.2017, ora 11/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800. In cazul neadju-
decării, licitatiile vor fi reluate la 
22.05.2017 respectiv 29.05.2017 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Prunus Forest SRL prin admi-
nistrator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 
de 16.05.2017, ora 14.00 prin lici-
taţie publică bun imobil (teren 
intravilan) in suprafata de 792,09 
mp situat in Tuzla, str. Morii, nr. 5 
A, jud. Constanta - pret de 
evaluare 52.941 lei fara TVA, bun 
imobil (cladire complex) Plopeni, 
str. Republicii, nr. 21, jud. Prahova 
- spatiu administrativ, suprafata 
utila 319 mp - pret de evaluare de 
529.350 lei fara TVA, bun imobil 
(garsoniera) Plopeni, str. Democra-
tiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 3, 
jud. Prahova - pret de evaluare 
101.667 lei fara TVA . Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la administratorul 
judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 23.05.2017, 
respectiv 30.05.2017 la aceeasi ora 
la sediul administratorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800.

l Petroluc Serv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoarea 
de evaluare redusa cu 50%. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
16.05.2017, ora 14/30 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
l icitatiile vor fi  reluate la 
23.05.2017 respectiv 30.05.2017 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
mijloace de trasport pornind de la 
valoarea de evaluare redusa cu 
50%: autoutilitara Peugeot Expert 

an 2008 (15.913,5 lei), Subaru 
Forester an 2008 (25.482,5 lei), 
Peugeot 206 an 2005 (4.988,0 lei), 
Opel Astra an 2007 (11.205 lei). 
Valorile de evaluare nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 16.05.2017, ora 15/30 
la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 23.05.2017 si 
30.05.2017 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Floreal Construct SRL SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 
de 16.05.2017, ora 13.00 prin lici-
taţie publică proprietate imobiliara 
(teren-3779mp si C1 si C2) situate 
in com Gura Vitioarei, sat Bughea 
de Jos, tarla 3, parcela F144, jud. 
Prahova la pretul de evaluare redus 
cu 50% (55.199,00 lei fara TVA) . 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu 
o zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 23.05.2017, 
respectiv 30.05.2017 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 Compania De Pază Unias Secu-
rity SRL-in faliment, cu sediul 
social în Ploiesti, str. Rafinorilor, nr. 
4, modulul E1, etaj, jud. Prahova, 
J29/2907/2007, CUI 22722127 prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică mijloace de trasport 
pornind de la valoarea de evaluare 
redusa cu 25%: autoutilitara NB1 
Ford Transit an 2008 (10.425 lei), 
autoturism M1 Dacia Logan an 
2006 (2.325 lei), autoturism M1 
Dacia Logan an 2005 (3.300 lei), 
autoturism M1 Dacia Logan an 
2007 (2.550 lei), autoturism M1 
Dacia Logan an 2013 (20.100 lei). 
Valorile de evaluare nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 17.05.2017, ora 15/30 
la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 24.05.2017, 
31.05.2017 si 07.06.2017 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 
de 17.05.2017, ora 12.00 prin lici-
taţie publică proprietate imobiliară 
situata in Ploiesti, str. Carpenului, 
nr. 11, jud. Prahova (teren cu 
suprafata de 949 mp, moara, spatiu 
depozitare, anexa, cabina poarta) la 
pretul de evaluare redus cu 20%, 
respectiv 534.717,60 lei fara TVA in 
rate cu achitarea a min. 30-50% din 
valoare in avans apartinand Calco 
Prod SRL. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele de 
24.05.2017, 31.05.2017, 07.06.2017 
si 14.06.2017 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 Giurgiu, cu sediul 
în localitatea Giurgiu, str. Bălă-
noaiei, nr.12A, jud. Giurgiu, CUI 
13476015,  tel. 0246.215.091, fax 
0246.213.700, e-mail pgiurgiu@
anp.gov.ro, www.penitenciarul-
giurgiu.ro, organizează în data de 
25.05.2017 orele 11:00, licitație 
publică cu strigare pentru închiri-
erea unui spațiu de 2mp (1mp 
+1mp), situat în incinta Penitenci-
arul Giurgiu, în scopul amplasării 
a 2 automate de băuturi calde 
(cafea, capuccino, etc). Persoanele 
interesate pot solicita documen-
taţia de la sediul Penitenciarului 
Giurgiu, în zilele lucrătoare, înce-
pând cu data de 15.05.2017, între 
orele 08:00-15:00 sau de pe site-ul 
oficial al Penitenciarului Giurgiu, 
secțiunea anunțuri. Licitația cu 
strigare se va desfăşura în data de 
25.05.2017, începând cu ora 11:00. 
Ofertele se vor depune la sediul 
Penitenciarului Giurgiu până cel 
târziu 24.05.2017, ora 15.00. Prețul 
de pornire al licitației privind 
valoarea chiriei/mp/lună va fi cea 
mai mare ofertă financiară făcută 
de agenţii economici participanţi la 
licitaţie dar nu mai mic decât 
preţul stabilit prin Hotărâre de 
Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu pentru închirierea spaţi-
ilor altele decât cele pentru locuit 
respective 15,00 lei/mp. Pasul de 
licitație pentru închiriere este de 
5,00 lei/mp/lună şi se va aplica 
asupra valorii prețului de pornire. 
Garanția de participare, în valoare 
de 14,00 lei se va depune în una 
din formele precizate în documen-
tația descriptivă. Alte relații se pot 
obține la telefon tel. 0246.215.091, 
interior 103, între orele 08:00 şi 
15:00, în zilele lucrătoare.

PIERDERI  
l Am pierdut legitimaţie electri-
cian autorizat ANRE, nr.39881, ce 
expiră pe 05.04.2021, nume: Gego 
D a n i e l - K a r o l y ,  C N P 
1870628260059. O declar nulă.

l Subsemnatul Pintilie Emanuel, 
declar pierderea atestatelor CPI, 
CPC cu numărul: 327317001, în 
localitatea Timişoara, în data 
05.05.2017.

l Declar pierdută ştampila cu 
“Asociaţia Municipală Box Bucu-
reşti”, cu emblema unei mânuşi de 
box, rotundă cu 2 steluţe, C.U.I. 
26685773. Se declară nulă.

l Pierdut certificat de înregistrare 
cu nr. F40/2674/2003 din data 
17.12.2003 pe numele Vlădilă 
Ovidiu P.F.A., C.U.I. 20746545. Îl 
declar nul.

l S.C. Top Delia Trans S.R.L., 
C.U.I. 23551700, declară pierdută 
şi nulă din 05.05.2017 ştampila 
rotundă cu 2 steluţe a firmei.

l Declar pierdută legitimaţie 
student eliberată de Universitatea 
Bucureşti, Facultatea de Adminis-
traţie şi Afaceri, Marketing, anul 3, 
numele Pişta Iulian.

l Subscrisa Eveline Com-Impex 
S.R.L., sediu în Bucureşti, sector 1, 
strada Mihai Eminescu nr. 19-21, 
parter, corp construcţie C1 şi C2, 
J40/20223/10.11.1994, C.U.I. 
6384032, declar că am pierdut 
certificat constatator sediu social. 
Îl declar nul.

ANUNȚURI


