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OFERTE SERVICIU
l Firma Business Work and Coaching,
din Germania, angajează şoferi profesionişti. CV-urile se pot depune la
adresa de email: simona.b_w_c@yahoo.
com. Tel: 0049.1722.139.258.
l Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Sf.
Ştefan” Bucureşti organizează concurs
în temeiul H.G. 286/2011 pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
următoarei funcţii contractuale
vacantă, după cum urmează: •1 (post)
infirmieră- post vacantat, Secţia Pneumologie I. Studii necesare: -Studii de
specialitate –certificat absolvire şcoala
generală. Concursul se va desfăşura la
sediul unităţii din Şos. Ştefan cel Mare
n r. 1 1 s e c t o r 2 , B u c u r e ş t i ,
astfel:07.11.2016 –proba scrisă;
09.11.2016 –proba practică. Data limită
de înscriere: 27.10.2016 ora 15.00. Date
contact: Ec. Dumitrache Elena şi Ec.
David Georgeta -tel. 021.210.39.36/109birou RUNOS.
l Primăria Comunei Bala organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii
publice de execuţie, vacante de:
Inspector clasa I grad debutant din
cadrul compartimentului registre agricole şi fond funciar. Condiţii specifice:
-studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în specialitatea agronomie;
Concursul se organizează la sediul
primăriei Bala în data de 15 noiembrie
2016, ora 10.00 -proba scrisă şi în data
de 17 noiembrie 2016, ora 14.00 -interviul. Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul primariei şi la telefon:
0252386001.
l Primăria Comunei Buturugeni,
Judeţul Giurgiu, cu sediul în comuna
Buturugeni, judeţul Giurgiu, anunţă
scoaterea la concurs a următoarelor
posturi contractuale vacante, în baza
H.G. nr. 286/2011: Denumirea postului:
-1 post şofer compartiment gospodărie/
intervenţie transport -1 post şofer
microbuz şcolar. Nivelul studiilor:
liceale sau şcoală profesională mecanici
auto sau echivalentă. Data ora şi locul
de desfăşurare: 07.11.2016 ora 12:00 –
proba scrisă; interviu 09.11.2016, ora
12.00. Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs 27.10.2016 ora 12:00. Datele de
contact ale persoanei care asigură
secretariatul concursului: pbuturgeni@
yahoo.com; 0246277168; 0246277110.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de arhitect şef
din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Petrila, judeţul
Hunedoara. Concursul se organizează
la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în data de 17 noiembrie
2016, ora 10.00, proba scrisă. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la
nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de şef serviciu
-Serviciul Contabilitate, Impozite şi
Taxe Locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului
Sălişte, județul Sibiu. Concursul se
organizează la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în data
de 16 noiembrie 2016, ora 10.00, proba
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documen-

tele prevăzute la art. 143 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de
H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de secretar al
comunei Blăjel , judeţul Sibiu.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 15 noiembrie 2016,
ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice
de conducere vacante de şef serviciu –
Serviciul colectare şi executare silită
persoane fizice -AJFP Tulcea, şef
serviciu- Serviciul registru contribuabili
declaraţii fiscale persoane fizice -AJFP
Constanţa, şef birou- Biroul gestionare
dosare fiscale şi arhivă persoane fizice
-AJFP Constanţa, şef serviciu -SFO
Eforie -AJFP Constanţa, şef serviciu –
SFO Băneasa -AJFP Constanţa, şef
serviciu- Serviciul evidenţă pe plătitori
– Administraţia pentru Contribuabili
Mijlocii, din cadrul Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Galaţi.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 16 noiembrie 2016,
la ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la
nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de director
executiv al Agenţiei Judeţene pentru
Protecţia Mediului Constanța.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 14 noiembrie 2016,
ora 10.00 -proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de secretar al
comunei Vîrciorog, judeţul Bihor.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 17 noiembrie 2016,

ora 10.00 -proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen
de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la
nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de şef serviciu-Serviciul Contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
oraşului Aleşd, judeţul Bihor.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 17 noiembrie 2016,
ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de secretar al
comunei Spanţov, judeţul Călăraşi.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 16 noiembrie 2016,
ora 10.00 -proba scrisă. Dosarul de
înscriere la concurs se depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificată şi completată de H.G.
nr.1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de arhitect şef al municipiului Slobozia,
judeţul Ialomiţa. Concursul se desfăşoară la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în data de 16
noiembrie 2016, ora 10.00 -proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs se
depune în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de arhitect şef
din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şelimbăr, judeţul
Sibiu. Concursul se organizează la
sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în data de 17 noiembrie
2016, ora 10.00, proba scrisă. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la

sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la
nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de secretar al
comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 15 noiembrie 2016,
ora 10.00 - proba scrisă. Dosarul de
înscriere la concurs se depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificată şi completată de H.G.
nr.1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de director
executiv adjunct al Direcției Județene
de Statistică Suceava. Concursul se
organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data
de 16 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-

nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de arhitect şef Serviciul Public de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplină în
Construcţii, Cadastru şi Banca de
Date, Administrarea Domeniului
Public şi Privat şi Fond Locativ din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Otopeni, judeţul
Ilfov. Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 16 noiembrie
2016, ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea
a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Clubul Sportiv Universitatea
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Cardinal Iuliu Hossu, nr.23,
telefon: 0264.592.249, fax:
0264.592.786, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de antrenor baschet, 1
post, conform HG 286/2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 07 noiembrie
2016, ora 12.00; -Proba interviu în
data de 07 noiembrie 2016, ora 13.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare;
-carnet antrenor; -vechime: experienţă minimă în domeniu 2 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de
28 octombrie 2016, ora 14.00, la
sediul Clubului Sportiv Universitatea
Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, str.
Cardinal Iuliu Hossu, nr.23. Relaţii
suplimentare la sediul Clubului
Sportiv Universitatea Cluj-Napoca,
Cluj-Napoca, str.Cardinal Iuliu
Hossu, nr.23, persoană de contact:
Popa Marcel, telefon: 0726.672.441.
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l Garda Forestieră Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie
vacante: -consilier, clasa I, grad profesional superior- 9 posturi, astfel:
-Compartimentul implementare pt.
activitatea de silvicultură, amenajarea
pădurilor, cadastru şi inventar forestier- 2 posturi; -Compartimentul monitorizare a lucrărilor tehnico-economice
în fondul forestier naţional, consultanţă şi asistenţă de specialitate, prevenire şi gestionare a situaţiilor de
urgenţă- 2 posturi; -Compartimentul
control al aplicării regimului silvic şi al
trasabilităţii materialelor lemnoase- 2
posturi; -Compartiment Instrumente
informatice, baza de date, statistici şi
raportări- 1 post; -Garda Forestieră
Judeţeană Constanţa- 2 posturi.
Condiţii de participare la concurs:
-studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, specialitatea
silvicultură; -respectarea prevederilor
art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarului public, republicată; -aviz psihologic şi de integritate
eliberat de un Cabinet agreat ANAF
O.U.G.nr.32/2015; -vechime în specialitatea studiilor- 9 ani. Condiţii specifice:
Cunoştinte foarte bune de operare PC;
Permis de conducere categoria B.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
proba scrisă= 15.11.2016 ora 10,00;
Menţionăm ca Interviul se va susţine în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a la
sediul Gărzii Forestiere Bucureşti, str.
Intrarea Binelui, nr.1A, etaj 2, sector 4,
şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.49, alin.
(1) din H.G.611/2008. Menţionăm că la
data publicării în Monitorul Oficial a
Anunţului privind desfăşurarea
concursului de ocupare a funcţiilor
publice de execuţie vacante, acesta cât
şi Bibliografia vor fi afişate pe site-ul
Gărzii Forestiere Bucureşti. Relaţii
suplimentare se pot obţine la nr. de
telefon: 021.233.12.89 sau
021.233.01.63, persoana de contact
Ioana Culea.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale
temporar vacante, conform prevede-

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Dosar de executare nr. 11147. Nr. 106880 din 10.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2016, luna octombrie, ziua 26. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 26.10.2016, ora 12.00, în localitatea Voinești, str. Principală, nr. 166, comuna Voinești, jud.
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația I - a) următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului S.C. Mihuan Fruct S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Voinești, str. Principală, nr. 166,
comuna Voinești, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 26575355: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul),
Cantitatea [buc.], Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabil *); Autoutilitară frigorifică Volvo FM12, nr. înmatriculare DB-09-JVS, an PIF 2004, nr.
identificare YV2J4CEC64A575108, greutate 12.355 kg, capacitate cilindrică 12.130 cmc, putere 338
kw, sursa energie motorină, culoare alb gri, 1 buc., 72.720 lei, 20%; Remorcă frigorifică Rohr KA18, nr.
înmatriculare DB-09-JPT, an PIF 1999, nr. identificare WO9374000X1R12106, greutate proprie 11.680
kg, sarcină utilă max. 18.000 kg, dim. 10400/ 2600/ 4000 mm, nr. axe 2, culoare alb,1 buc., 7.613 lei,
20%. Total: 80.333 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după
certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P.
Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița, etaj 3, camera 307 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 458; persoană de contact: Sasu Mihaela. Data
afișării: 14.10.2016.
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rilor HG 286/2011(*actualizata*) Asistent medical - 3 posturi – liceu
sanitar+ echivalare/studii postliceale de
specialitate – asistenţa medicala - fără
condiţii de vechime ; Referent
instructor - 2 posturi - studii medii cu
diplomă de bacalaureat; - fără condiţii
de vechime. Infirmiera – 1 post; - studii
generale /medii + curs de cruce roşie/
program national de pregatire a infirmierelor; se pot înscrie si persoane care
urmează cursul; - fără condiţii de
vechime. Concursul se va desfăşura
astfel: Proba scrisă în data de
07.11.2016, ora 9,00 şi interviu în data
de 09.11.2016, ora 10,00 la sediul
DGASPC Galaţi. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, adică până la data
de 21.10.2016, la sediul DGASPC
Galaţi. Relaţii suplimentare la sediul
DGASPC Galaţi, din Str. Brăilei, nr.
138 B. Persoana de contact : Munteanu
Ionica, tel. 0236/311086;311087.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale
vacante , conform prevederilor HG
286/2011(*actualizata*). Psiholog - 4
posturi – două pentru Galaţi si două
pentru zona Tecuci si Munteni ; - studii
superioare de lungă durată, cu diploma
de licenţă în psihologie; - atestat de
liberă practică în specializarea psihologie clinic/dosar depus in vederea
obtinerii atestatului ; - fără condiţii de
vechime; -pentru cele doua posturi este
necesar domiciliu in Tecuci sau in zona
limitrofă. Inspector de specialitate – 1
post-Tecuci ; - studii superioare de
lungă durată, cu diplomă de licenţă; fără condiţii de vechime; Referent
instructor – 5 posturi; - studii medii cu
diplomă de bacalaureat; - fără condiţii
de vechime. Infirmiera – 13 posturi; studii generale/medii + curs de cruce
roşie/program national de pregatire a
infirmierelor; se pot înscrie si persoane
care urmează cursul; - fără condiţii de
vechime. Muncitor calificat instalator
- 1 post; - studii generale/medii + calificare de instalator; - fără condiţii de
vechime. Muncitor necalificat curatenie
- 3 posturi. - studii generale/medii; fără condiţii de vechime. Concursul se
va desfăşura astfel: Proba scrisă în data
de 07.11.2016, ora 9,00 şi interviu în
data de 09.11.2016, ora 10,00 la sediul
DGASPC Galaţi. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, adică până la data
de 28.10.2016, la sediul DGASPC
Galaţi. Relaţii suplimentare la sediul
DGASPC Galaţi, din Str. Brăilei, nr.
138 B. Persoana de contact : Munteanu
Ionica, tel. 0236/311086;311087.
l Primăria Comunei Dărmăneşti,
județul Dâmbovița, organizează
concurs în data de 16 noiembrie 2016,

ora 10.00, proba scrisă, şi în data de
18.11.2016, ora 10.00, interviul, în
vederea ocupării funcției publice de
execuție în Compartimentul Asistență
Socială, consilier clasa I, grad profesional asistent, conform HGR
nr.611/2008. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul instituției în
termen de 20 de zile de la data publicării anunțului. Condițiile de participare sunt următoarele: -candidații
trebuie să îndeplinească condițiile
generale prevăzute de art.54 din Legea
188/1999 (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; -studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă în specializarea asistență
socială; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
-minim 1 an; -cunoştințe minime de
utilizare a calculatorului. Relații suplimentare la secretariatul Primăriei, tel:
0245.661.306.
l Institutul de Urgenţă pentru Boli
Cardiovasculare „Prof.Dr.C.C.Iliescu”
Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, conform HG 286/2011: -23
posturi asistent medical debutant PL;
-17 posturi asistent medical PL; -4
posturi asistent medical principal PL;
-1 post registrator medical debutant;
-17 posturi infirmieră debutantă; -5
posturi infirmieră; -3 posturi brancardier; -1 post economist debutant.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
1.Ultima zi pentru depunerea dosarelor
de înscriere este 28.10.2016, ora 12.00;
2.Data şi ora organizării probei scrise:
09.11.2016, ora 9.00; 3.Data şi ora interviului: 15.11.2016, ora 9.00; 4.Locul
depunerii dosarelor şi al organizării
probelor de concurs: sediul institutului
din Şos.Fundeni, nr.258, Sectorul 2
-Serviciul RUNOS. Condiţii specifice
de participare la concurs pentru postul
de: -asistent medical debutant PL:
studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, condiţia de
vechime nu este obligatorie; -asistent
medical PL: studii: diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă, 6
luni vechime în specialitate; -asistent
medical principal PL: studii: diplomă
de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, adeverinţă de grad principal;
-registrator medical debutant: studii:
diplomă de studii medii, condiţia de
vechime nu este obligatorie; -infirmieră:
studii: şcoală generală -curs infirmieră,
6 luni vechime în activitate; -infirmieră
debutantă şi brancardier: studii: şcoală
generală; -economist debutant: diplomă
de licenţă, condiţia de vechime nu este
obligatorie. Anunţul de concurs, bibliografia şi tematica sunt afişate la avizier
şi pe site-ul unităţii: www.cardioiliescu.
ro -secţiunea Informaţii-Concursuri.
Relaţii suplimentare se obţin la Serviciul Resurse Umane, telefon:
031.425.15.19.
l Direcţia Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului Călăraşi orga-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Prior Trading Company SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară camion,
serie șasiu ZFA24400007679763, an fabricație 2005, AG-15-PRI,
9.015 lei; Autoutilitară Mercedes Benz, serie șasiu
WDB9026611R504828, an fabricație 2003, AG-22-PRI, 5.635 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 RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 26.10.2016,
ora 14.00. Licitația va avea loc în data de 27.10.2016, ora 11.00,
la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii,
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3252.

VINERI / 14 OCTOMBRIE 2016
nizează concurs de recrutare în vederea
ocupării funcției publice de execuție
vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartiment
Resurse Umane şi Secretariat Juridic.
Condiții de participare la concursul de
recrutare pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de consilier
(cu atribuții de secretariat a instituției),
clasa I, grad profesional principal, în
cadrul Compartimentului Resurse
Umane şi Secretariat Juridic: -candidatul trebuie să îndeplinească condițiile
generale prevăzute la art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare; -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice -minimum 5 ani.
Concursul se organizează la sediul
Consiliului Județean Călăraşi, din
Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1, în
data de 17.11.2016, ora 11.00 -proba
scrisă şi în data de 21.11.2016, ora
13.00 -interviul. Dosarele candidaților
se depun la sediul Direcției Comunitare
de Evidență a Persoanelor a Județului
Călăraşi, din Călăraşi, b-dul Republicii,
nr.50, Compartimentul Resurse Umane
şi Secretariat Juridic, în termen de 20
de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conțină
obligatoriu documentele prevăzute la
art.49 din HG nr.611/2008. Condițiile
de participare şi bibliografia stabilită se
afişează la sediul Direcției Comunitare
de Evidență a Persoanelor a Județului
Călăraşi. Relații suplimentare se pot
obține în cadrul Compartimentului
Resurse Umane şi Secretariat Juridic,
telefon: 0242.311.492, interior: 106.
l Institutul de Urgenţă pentru Boli
Cardiovasculare „Prof.Dr.C.C.Iliescu”
Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea posturilor temporar vacante
contractuale, pe perioadă determinată,
conform HG 286/2011: -2 posturi asistent medical debutant PL; -1 post asistent medical debutant laborator PL; -1
post brancardier. Condiţii de desfăşurare a concursului: 1.Ultima zi pentru
depunerea dosarelor de înscriere este
21.10.2016, ora 12.00; 2.Data şi ora
organizării probei scrise: 09.11.2016,
ora 9.00; 3.Data şi ora interviului:
15.11.2016, ora 9.00; 4.Locul depunerii
dosarelor şi al organizării probelor de
concurs: sediul institutului din Şos.
Fundeni, nr.258, Sectorul 2 -Serviciul
RUNOS. Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de: -asistent medical debutant PL: studii:
diplomă de şcoală sanitară postliceală
sau echivalentă, condiţia de vechime
nu este obligatorie; -brancardier: studii:
şcoală generală; condiţia de vechime nu
este obligatorie. Anunţul de concurs,
bibliografia şi tematica sunt afişate la
avizier şi pe site-ul unităţii: www.
cardioiliescu.ro -secţiunea Informaţii-Concursuri. Relaţii suplimentare se

obţin la Serviciul Resurse Umane,
telefon: 031.425.15.19.
l Spitalul Municipal „Costache Nicolescu”, cu sediul în localitatea Drăgăşani, jud.Vâlcea, str.Dr.Bagdasar, nr.2,
organizează, în conformitate cu prevederile HG 286/2011, modificată,
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: 1 post, Şef
Birou Achiziţii Publice, Contractare,
Aprovizionare. Condiţiile generale de
participare la concurs sunt cuprinse în
art.3 din Regulamentul-cadru la Hotărârea 286/2011. Condiţii specifice de
participare: -Studii: superioare;
-Meseria: economist; -Vechime: 2 ani
vechime în meseria de economist. Locul
desfăşurării probelor concursului:
sediul spitalului. Data şi ora concursului: -Proba scrisă în data de
08.11.2016, ora 11.00; -Proba interviu
în data de 11.11.2016, ora 10.00. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de
28.10.2016, inclusiv, la sediul Spitalului
Municipal „Costache Nicolescu”
Drăgăşani. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului Municipal „Costache
Nicolescu” Drăgăşani, persoană de
contact: Chitu Jeni, telefon:
0250.812.201/02/03, int.110.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina,
cu sediul în localitatea Slatina, B-dul
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.3,
județul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de: -funcționar (nr.
posturi: 1), -inspector de specialitate
gr.II (nr.posturi: 1), -administrator (nr.
posturi: 1), conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Depunere dosare concurs:
17.10.2016, ora 08.00 -28.10.2016, ora
14.00; -Selecția dosarelor: 31.10.2016;
-Proba scrisă: 07.11.2016, ora 10.00;
-Interviul: 10.11.2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Condiţii specifice:
-funcţionar: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în
exercitarea funcţiei -minim 6 luni;
-inspector de specialitate gr.II: -studii
superioare economice absolvite cu
diplomă de licenţă; -vechime în exercitarea funcţiei -minim 6 luni; -administrator: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în
exercitarea funcției -nu este cazul.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
Compartimentul Juridic, Relaţii cu
Publicul, Resurse Umane, de luni
până joi, între orele 08.00-16.30,
vineri, între orele 08.00-14.00, sau la
telefon: 0249.422.788.
l Primăria Oraşului Bolintin Vale,
judeţul Giurgiu, organizează concurs,
în data de 21.11.2016, ora 10.00 -proba
scrisă şi în data de 24.11.2016, ora
12.00 -interviul, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie de:
-consilier, clasa I, grad profesional
debutant, în cadrul Compartimentului
Agricol (studii superioare de lungă

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Case și Mobilier din Lemn SRL – Dubravesti, după
cum urmează: Denumire, Valoare lei, (lei, fără TVA);
Transformator, 13.060 lei; Mașină de brichetat Goldmark MB 7,
7.160 lei; Instalație de exhaustare centralizată, 2.077 lei;
Fierăstrău pendular O-MAC 350, 485 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
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 250 din Codul de procedura fiscală
republicat, până în ziua de 26.10.2016, ora 14.00. Licitația va
avea loc în data de 27.10.2016, ora 14.00, la sediul A.J.F.P. Argeș,
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii,
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla
de la sediul A.J.F.P. Argeș, mezanin 2, camera 5, tel.
0248.211.511 - 3252.

durată absolvite cu diplomă de licenţă
în domeniul administraţiei publice sau
cadastru, geodezie, cartografie, cunoştinţe operare calculator), -inspector,
clasa I, grad profesional asistent, în
cadrul Serviciului Financiar-contabil
(studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul economic, financiar-contabil,
cel puţin un an vechime în specialitatea
studiilor pentru ocuparea funcţiei
publice de inspector grad profesional
asistent) şi -inspector, clasa I, grad
profesional debutant, în cadrul
Compartimentului Executare silită
(studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul economic, financiar-contabil,
cunoştinţe operare calculator). Condiţiile pentru participarea la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, şi
trebuie să conţină documentele prevăzute de art.49 din HG nr.611/2008.
Relaţii la tel./fax: 0246.271.187,
0246.270.990.
l Primăria Comunei Nereju, județul
Vrancea, organizează concurs în data
de 15 noiembrie 2016 (proba scrisă),
ora 10.00, şi 17 noiembrie 2016 (interviul), ora 10.00, pentru ocuparea
postului de funcţie publică vacantă de
inspector, clasa I, gradul profesional
asistent, la Compartimentul Achiziţii
Publice. Condiții pentru ocupare:
-studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă -ştiințe
economice; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minimum 1 an. Candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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, şi vor cuprinde, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la
art.49 din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţii suplimentare la sediul instituției şi la telefon:
0237.266.200.
l Orasul Novaci – Primaria, organizeaza concurs de ocupare a 1 (una)
functie de mediator sanitar din cadrul
compartimentului de asistenta medicala si mediatori sanitari comunitari.
Concursul consta intr-o proba scrisa si
o proba interviu, organizat in data de
09.11.2016,ora 10:00, respectiv
11.11.2016, ora 10:00 la sediul Primariei orasului Novaci. Data limita de
inscriere la concurs este 28.10.2016,ora
16:00 la Compartimentul Resurse
Umane, relatii suplimentare se pot
obtine la telefonul 0253/466221.
Candidatii trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele: Conditii gene-

rale stabilite conform art.3 din HG
nr.286/2011. Conditii specifice:1.Pentru
postul de mediator sanitar: -Studii
medii; -Curs de formare profesionala
de mediator sanitar.Cei care nu detin
aceasta calificare se vor angaja in scris
ca in termen de sase luni de la promovarea concursului sa absolve cursul
respectiv. -Sa fie de etnie roma sau sa
fie recomandat de catre reprezentanti
romilor. -Sa fie de sex feminin conform
ordinal 619/2002 (actualizata) art.11
lit.A(cerinte); -Nu necesita vechime
l Primăria Oraşului Bălceşti, judeţul
Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiei publice de
execuţie, de consilier, clasa I, grad
profesional debutant, Compartimentul Asistenţă Socială. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei
publice sunt: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul asistenţă
socială; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: nu este cazul. Concursul se va
organiza conform calendarului
următor: -02.11.2016, termenul-limită
de depunere a dosarelor; -15.11.2016,
ora 10.00, proba scrisă; -17.11.2016,
ora 10.00, proba interviu. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conţină,
în mod obligatoriu, documentele
prevăzute de art.49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008. Detalii
privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială: balcesti.
senap.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Oraşului
Bălceşti, județul Vâlcea, telefon:
0250.840.352.
l Institutul Oncologic “Prof.Dr.
Alexandru Trestioreanu” Bucureşti
scoate la concurs, conform HG
286/2011 un post vacant contractual
de Economist specialist IA (cerințe
pentru ocuparea postului: diplomă de
licenţă în specialitate, 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitate, concurs
pentru ocuparea postului) şi două
posturi vacante contractuale de
Economist debutant (cerințe pentru
ocuparea postului: diplomă de licenţă
în specialitate, concurs pentru
ocuparea postului) în cadrul Serviciului RUNOS. Dosarele de concurs se
depun la Serv. RUNOS din cadrul
Institutului până la data de
28.10.2016, ora 15.00. Proba scrisă va
avea loc în data de 07.11.2016, ora
9.00, iar proba interviu va avea loc în
data de 09.11.2016, ora 9.00, la sediul
Institutului din Şos.Fundeni, nr.252,
sect.2, Bucureşti. Mai multe informații
pot fi obținute la avizierul institutului
şi pe site-ul www.iob.ro

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Atis Control&Co SRL - Pitești după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară N1 Dacia SD
FSD1K Logan, serie șasiu BFDB1J1211UA6E4, an fabricație 2008,
AG-30-KSS, 4.410 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
RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești,
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală
republicat, până în ziua de 27.10.2016, ora 14.00. Licitația va
avea loc în data de 28.10.2016, ora 11.00, la sediul A.J.F.P. Argeș,
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii,
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot
afla de la sediul A.J.F.P. Argeș, mezanin 2, camera 5, tel.
0248.211.511 - 3252.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
l Primăria Comunei Vîrtop, Judeţul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
unui post contractual de execuție
vacant de Asistent medical comunitar
debutant, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vîrtop.
Condiţii de participare: Condițiile
generale pentru ocuparea posturilor
sunt cele prevăzute la art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/ 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: -diplomă/adeverinţă de
absolvire școală postliceală sanitară în
specialitatea asistent medical generalist/ asistent medico-social; membru al
Ordinului Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali
din România. Concursul se va organiza
la sediul Primăriei comunei Vîrtop,
judeţul Dolj, conform calendarului
următor: 07.11.2016, ora 10:00- proba
scrisă; 09.11.2016, ora 10:00- proba
interviu. Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituției în termen de 10 zile
de la publicarea anunțului. Relații
suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei comunei Vîrtop, Judeţul
Dolj, la telefon: 0251.363.508.
l Primăria Municipiului Târnăveni
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție: Compartimentul Control Administrativ: -un post
-portar; Serviciul Public de Asistenţă
Socială: -un post -inspector specialitate
grad II; -un post -îngrijitor; Serviciul
Public Servicii Culturale -Casa de
Cultură „Mihai Eminescu”: -un post muncitor calificat (fochist), treapta I;
Stația de Transfer Deșeuri Menajere:
-un post -muncitor calificat (mecanic),
treapta IV; Cantina de Ajutor Social:
-un post -muncitor calificat (magazioner), treapta IV; Creșă: -2 posturi
-educator, -un post -asistent medical, -2
posturi - infirmieră, -un post -bucătar.
Condiţii necesare ocupării posturilor
vacante: Condiții generale: Poate ocupa
un post vacant sau temporar vacant
persoana care îndeplinește condiţiile
prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286/2011.
Condiţii specifice: Compartimentul
Control Administrativ: portar: -studii
medii/generale, -cu sau fără vechime;
Serviciul Public de Asistenţă Socială:
inspector specialitate grad II: -studii
superioare absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă, -minimum 1 an
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; îngrijitor: -studii
generale, -cu sau fără vechime; Serviciul Public Servicii Culturale -Casa de
Cultură „Mihai Eminescu”: muncitor
calificat treapta I: -studii generale/
medii, -calificare în meseria de fochist,
-minimum 9 ani vechime în meserie;
Stația de Transfer Deșeuri Menajere:
muncitor calificat treapta IV: -studii
medii/generale, -calificare în meseria de
lăcătuș-mecanic, -cu sau fără vechime
în meserie; Cantina de Ajutor Social:
muncitor calificat treapta I: -studii
medii, -minimum 9 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului; Creșă: educator: -studii superioare în domeniul pedagogic absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă,
-cu sau fără vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului;
asistent medical: -studii sanitare absolvite cu diplomă, școală sanitară postliceală sau echivalentă, -cu sau fără
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; infirmieră:
-studii medii, -cu sau fără vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului; bucătar: -studii generale/
medii, -certificat de calificare profesională în meseria de bucătar, -cu sau fără
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 și se va desfășura conform calendarului: -Termenul-limită de depunere
a dosarelor de înscriere este de 10 zile
lucrătoare de la data afișării anunțului,
respectiv 28.10.2016, ora 15.00, la
sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr.7,
Municipiul Târnăveni; -proba scrisă: în
data de 07.11.2016, ora 10.00, la sediul
instituţiei; -interviul: în data
09.11.2016, ora 10.00, la sediul instituţiei. Persoană de contact: d-na Macarie
Viorica, consilier, telefon: 0265.443.400,
int.35.
l Primăria Orașului Bolintin Vale, cu
sediul în localitatea Bolintin Vale, str.
Libertăţii, nr.1, judeţul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de:
-inspector în cadrul Compartimentului Executare silită, clasa I, grad I,
conform HG 286/23.03.2011; -referent
în cadrul Compartimentului Executare silită, clasa III, grad I, conform
HG 286/23.03.2011; -consilier în
cadrul Compartimentului Comunicare și consiliere romi, clasa I, grad
debutant, conform HG
286/23.03.2011; -referent specialitate,
clasa II, grad I, conform HG
286/23.03.2011. Concursul pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de inspector și referent în
cadrul Compartimentului Executare
silită se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 07.11.2016, ora 09.00;
-Proba interviu în data de 10.11.2016,
ora 09.00. Pentru participarea la
concursul pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de inspector
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă, în domeniul economic, financiar-contabil; -vechime minim 5 ani
vechime în muncă și în specialitatea
studiilor. Pentru participarea la
concursul pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de referent
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime minim 3 ani vechime în
muncă. Concursul pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de
consilier în cadrul Compartimentului
Comunicare și consiliere romi se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 07.11.2016, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 10.11.2016, ora
11.00. Pentru participarea la concursul
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de consilier candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă, în domeniul asistenţei
sociale, sociologie, psihologie; -fără
vechime. Concursul pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de
referent de specialitate se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
07.11.2016, ora 13.00; -Proba interviu
în data de 10.11.2016, ora 13.00.
Pentru participarea la concursul
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de referent de specialitate
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii universitare de scurtă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă, în domeniul telecomunicaţiilor; -vechime minim 5 ani
vechime în muncă și în specialitatea
studiilor. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Orașului Bolintin Vale. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăria
Orașului Bolintin Vale, str.Libertăţii,
nr.1, persoană de contact: Andreescu
Georgiana-Florentina, telefon:
0246.271.187.
l Primăria Comunei Scrioaștea,
judeţul Teleorman, cu sediul în comuna
Scrioaștea, anunţă organizarea în data
de 07.11.2016 a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 7 posturi de natură
contractuală din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei
Scrioaștea din care 6 posturi agent de
paza si 1 post guard. Dosarele de
concurs se depun în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării anunţului,

respectiv până la data de 28.10.2016,
ora 16.00. Condiţii generale de participare la concurs pentru ambele funcţii:
Pot participa la concursul persoanele
care îndeplinesc următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română și domiciliul în
comuna Scrioaștea, judeţul Teleorman;
b)cunoaște limba română, scris și
vorbit; c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)are capacitate deplină de exerciţiu; e)are o stare
de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; f)îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime
sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g)nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea 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 săvârșite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; h)nu a desfășurat activitate de
poliţie politică așa cum este definită
prin lege. Condiţii specifice de participare la concurs pentru posturile de
agent de pază: studii generale; medii; să
fie atestat profesional conform legii
333/2003 (certificat calificare agent
pază, atestat agent pază); disponibilitate la program prelungit; nu este
necesară vechime. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru postul
guard: studii generale; medii; cunoștinţe privind asigurarea și păstrarea
condiţiilor de igienă în instituţiile
publice; disponibilitate la program
prelungit; nu este necesară vechime.
Concursul consta în: selecţia dosarelor,
proba scrisă, care se va desfașura în
data de 07.11.2016, ora 10.00; interviu,
care se va desfășura în data de
07.11.2016, ora 15.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Scrioaștea, birou secretar,
sau la telefon: 0247.459.406.
l Comuna Lozna, judeţul Botoșani,
identificată prin C.Î.F. 15676389, organizează la sediul Primăriei comunei
Lozna, concurs pentru ocuparea pentru
perioadă nedeterminată a următoarelor
posturi vacante de natură contractuală:
1. Un post de asistent medical comunitar –Compartimentul de asistenţă
socială și autoritate tutelară din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Lozna, judeţul Botoșani;
2. Un post de referent I –Serviciul de
Cultură din subordinea Consiliului
Local al comunei Lozna, judeţul Botoșani. Condiţii generale de participare:
1. condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G.
nr. 286/2011. Condiţii specifice de participare: 1. Asistent medical comunitar
–Compartimentul de asistenţă socială
și autoritate tutelară din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
comunei Lozna, judeţul Botoșani:
-studii postliceale (diplomă de școală
sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976
-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare); -nu se solicită
vechime; -cunoștințe operare pe calculator Word, Excel, Internet. 2. Referent
I –Serviciul de Cultură din subordinea
Consiliului Local al comunei Lozna,
judeţul Botoșani: -absolvent al învăţământului liceal, cu sau fără diplomă de
bacalaureat; -absolvent al unei școli de
artă, secţia muzică; -permis de conducere categoria B; -vechime în muncă
minim 5 ani; -conoștinţe operare pe
calculator Word, Excel, Internet.
Concursul se va desfășura astfel: -1
Noiembrie 2016, orele 16.00 –termen
limită de depunere a dosarelor; -8
Noiembrie 2016, orele 10.00 –proba
scrisă; -9 Noiembrie 2016, orele 16.00 –
interviul. Pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Comunei Lozna,
judeţul Botoșani și la telefon +40
231626481, bibliografia concursurilor
este disponibilă accesând pagina: www.
loznabotosani.ro.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vand apartament 4 camere Bucuresti ultra central. Telefon 0244 513935.

VÂNZĂRI TERENURI
l Teren intravilan 2000mp -Baicoi,
Prahova. Toate utilitatile la poarta. Pret
30000 Euro 0735527899.

CITAȚII
l Pârâta societatea Svagnea Industries, cu ultimul sediu cunoscut în
Köln, Lindenstraße 14, 50674,
Germania, reprezentată prin Svagnea
Marius, este chemată la Judecătoria
Târgu-Jiu, strada Tudor Vladimirescu,
nr.34, Jud.Gorj, sala 5, completul c17,
în data de 03.11.2016, ora 11.30, în
calitate de pârâtă, în proces cu SC
Mirfo Machine Tools SRL, Târgu-Jiu,
în calitate de reclamant, în dosarul
nr.3780/318/2016, având ca obiect
„Pretenţii”.
l Cirimpei Constantin este citat la
Judecătoria Botoșani, în proces cu
reclamanta Cirimpei Elena, în dosarul
nr. 16246/193/2015, avand ca obiect
divorț, termen de judecată 20.10.2016.
l Se citează pârâtul Cornea Dorel, cu
ultimul domiciliu în Berezeni, judeţul
Vaslui, la Judecătoria Huși, pentru
termenul din 9 noiembrie 2016, în
dosarul 517/244/2016, cu obiect partaj
succesoral, în contradictoriu cu reclamantul Cornea Dumitru.
l Se citează pârâta Anghel Mariana,
domiciliată în Craiova, str.Tineretului,
bl.20A, sc.2, ap.13, judeţul Dolj, pentru
data de 22.11.2016, la Judecătoria
Craiova, în dosar 3102/215/2016,
Complet CMF4, având ca obiect divorţ,
în contradictoriu cu reclamantul
Anghel Ion.
l Este chemat numitul Cîrpaci
Emanuel Ștefan, la Judecătoria Reșiţa,
în calitate de pârât în dosar nr.
4115/290/2015, cu termen la data de
15.11.2016.
l Numitul Bambaloi Ion, domiciliat în
Craiova, str.Ineului, nr.12, este chemat
în calitate de pârât la Judecătoria
Craiova, str.A.I.Cuza, nr.30, în data de
18.11.2016, complet CCOM2, ora 8.30,
în dosarul 9138/215/2016 în proces cu
Compania de Apă Oltenia SA.
l Numita Ciuciu Nicoleta Denisa este
chemată în calitate de pârâtă în
Dosarul 25641/215/2016 la Judecătoria
Craiova la data de 20.10.2016, obiect
dosar exercitare autoritate părintească,
stabilire domiciliu minor.
l Se citeaza Zavoian Mihai in calitate
de parat in dosar nr. 6807/190/2016 al
Judecatoriei Bistrita, in proces cu
Zavoian Carmen Cristina , avand ca
obiect ordonanta presedintiala pentru
termenul de judecata din data de
20.10.2016 ora 13.
l Se citează Bolfa Maria, Bolfa
Gheorghe, Tivadar Ana, Nicola Florica
și Matiș Floarea, cu domiciliile necunoscute, în calitate de pârâţi, la Judecătoria Huedin, la data de 24 octombrie
2 0 1 6 , o r a 1 0 : 0 0 , î n d o s a r n r.
265/242/2016 în contradictoriu cu reclamantul Nagy Ferenc, având ca obiect
uzucapiune.
l Se citeaza numita Sirbut Ecaterina,
(nasc. Pop) cu ultimul domiciliu
cunoscut in loc. Sintea Mare, nr.298,
jud. Arad, parata in dos. 777/210/2016
al Judecatoriei Chisineu-Cris, obiect:
iesire din indiviziune, la termenul din
01.11.2016.
l Se citează Guler Mehmet, pentru
divorț și stabilire domiciliu minor, la
Judecătoria Rm. Vâlcea, în dosar
1496/288/2016, la 18.10.2016.
l Societatea Agricolă „Prodcereal” cu
sediul în oraș Târgu Frumos, jud. Iași
este chemată la Judecătoria Pașcani,
sala 1, complet C-1 MF, pe 01.11.2016,
ora 9:00, în dosar nr. 4817/866/2013 în
calitate de pârâtă în proces cu reclamanţii Aanei Cezar ș.a. pentru anulare
act.

l Societatea Agricolă „Ion Creangă”
cu sediul în sat Buznea, comuna Ion
Neculce, jud. Iași este chemată la Judecătoria Pașcani, sala 1, complet C-1
MF, pe 01.11.2016, ora 9:00, în dosar nr.
4817/866/2013 în calitate de pârâtă în
proces cu reclamanţii Aanei Cezar ș.a.
pentru anulare act.
l Societatea Agricolă „Siloma” cu
sediul în Gănești, comuna Ion Neculce,
jud. Iași este chemată la Judecătoria
Pașcani, sala 1, complet C-1 MF, pe
01.11.2016, ora 9:00, în dosar nr.
4817/866/2013 în calitate de pârâtă în
proces cu reclamanţii Aanei Cezar ș.a.
pentru anulare act.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2
Cod procedură civilă, Federaţia Comunităţilor Evreiești Din România Cultul Mozaic anunţă deschiderea
procedurii de declarare a morţii, cu
invitaţia ca orice persoană să comunice
la dosar nr. 272/336/2016 la Judecatoria
Viseu de Sus, datele pe care le cunoaște
în legătură cu Klein Smiel, Klein
Fishel, Klein Roza, Klein Ela, Klein
Sura, Klein Sane, Klein Hinda, Klein
Chaschel, dispăruţi în Holocaust.
l Davidovics Rise, Dicker Mendel si
Lipan Hermina cu ultimul domiciliu în
Sighetu-Marmației, str. Căprioarei, nr.
30, jud. Maramureș, sunt chemaţi în
judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimaţi în
Dosarul nr. 1043/307/2016 pentru
declararea morţii prezumate, în proces
cu Federaţia Comunităţilor Evreiești
Din România - Cultul Mozaic, pentru
termenul de judecată din 22.09.2016.
Cine cunoaște date despre intimaţi este
rugat să le aducă la cunoștinţă
instanţei.
l Fux Fisel, cu ultimul domiciliu în
com. Ocna Șugatag, sat Breb, nr. 30,
jud. Maramureș, este chemat în judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei,
în calitate de intimat în Dosarul nr.
2761/307/2015 pentru declararea morţii
prezumate, în proces cu Federaţia
Comunităţilor Evreiești Din România
- Cultul Mozaic, pentru termenul de
judecată din 24.11.2016. Cine cunoaște
date despre intimat este rugat să le
aducă la cunoștinţă instanţei.
l Keszner Isidor și Fried Jetta (Jetti),
cu ultimul domiciliu în Sighetu-Marmației, str. Bogdan Vodă, nr. 4-6, (fostă
Rakoczi), jud. Maramureș, sunt
chemaţi în judecată, la Judecătoria
Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimaţi în Dosarul nr. 527/307/2016
pentru declararea morţii prezumate, în
proces cu Federaţia Comunităţilor
Evreiești Din România - Cultul
Mozaic, pentru termenul de judecată
din 12.01.2017.
Cine cunoaște date despre intimaţi este
rugat să le aducă la cunoștinţă
instanţei.
l Baicu Florin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în com. Schitu Duca, sat
Dumitreștii Galați, este citat să se
prezinte la Judecătoria Iași, secția
C i v i l ă , C 3 6 M , d o s a r n r.
25721/245/2015, str. Anastasie Panu 25,
localitatea Iași, în data de 14.11.2016,
ora 8.30, în proces cu Condrea Daniela,
avînd ca obiect divorț.
l Tribunalul București, Secţia a VI-a
Civilă, B-dul Unirii nr.37, Sector 3,
București- Dosar nr. 16256/3/2014,
Sentinţa civilă nr. 7197 Ședinţa publică
de la 17.12.2015, Pentru aceste motive
în numele legii Hotărăște: Admite
cererea, formulată de creditoarea
Romaero S.A. înregistrată la registrul
comerţului sub nr. J40/3940/1991,
C.U.I. 1576401 cu sediul în București,
B-dul Ficusului nr.44, sectorul 1, în
contradictoriu cu debitoarea
Tombouctou Aviation, cu sediul în
Mali, Bamako, Hotel De L’Amitie, PB
2636, citată și prin publicitate. Ordonă
debitoarei să plătească în termen de 20
de zile de la comunicare suma de
77.220 Euro în echivatentul în lei la
cursul oficial de la data plăţii reprezentând contravaloare facturi neachitate,
cu penalităţi de întârziere calculate
asupra debitului principal de la data
scadenţei până la data achitării efective, conform art. 6.6 din Contractul
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CPS 294/29.09.2010 -rata dobânzii
interbancare londoneze (LIBOR 1 Y)
+2%. Obligă debitoarea la 845 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în
anulare în termen de 10 zile de la data
înmânării sau comunicării, pentru
debitoare. Pronunţată în ședinţă
publică, azi 17.12.2015. Președinte,
Judecător Nicoleta Bătrânu. Grefier,
Elena Toma.
l Judecătoria Caracal, str.Iancu Jianu,
nr.37, jud.Olt, Dosar nr.4157/207/2015,
divorţ, Sentinţa Civilă nr. 440, Ședinţa
Publică din data de 09.02.2016, hotărăște: Admite cererea așa cum a fost
precizată de reclamanta Voicu Tatiana,
CNP-2810221420090, domiciliată în
comuna Dăneasa, sat Zănoaga, str.1
Mai, nr. 77, judeţul Olt, cu domiciliul
procesual ales la Cab.av.Grecu Elena,
situat în Craiova, str.Calea București,
nr.51, Piaţa Centrală, Complex Comercial, judeţul Dolj, în contradictoriu cu
pârâtul
Vo i c u
Ilie,
CNP-1840316283544, cu ultimul domiciliu în comuna Sprâncenata, sat
Frunzaru, str.Stejarului, nr.10, judeţul
Olt. Desface căsătoria încheiată între
soţi la data de 28.08.2011 și înregistrată
la Primăria Com.Sprâncenata sub
nr.2/2011, din vina exclusivă a pârâtului. Urmează ca reclamanta să-și reia
numele avut anterior acestei căsătorii,
acela de Vișan. Obligă pârâtul la plata
în favoarea reclamantei a sumei de
1.260Lei, reprezentând cheltuieli de
judecată. Cu apel, în termen de 30 de
zile de la comunicare. Pronunţată azi,
9.02.2016, în ședinţă publică.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială
Radovanu, din judeţul Călărași,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.1, începând cu data de
18.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei, str.Principală,
nr.158, 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 rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei și pe site-ul Agenţiei Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l În data de 17 octombrie 2016, Oficiul
de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Argeș demarează, cu sprijinul Primăriei comunei Rociu, etapa de publicare
a documentelor tehnice ale cadastrului
din cadrul lucrărilor de înregistrare
sistematică realizate, în conformitate
cu Ordinul Directorului General al
Agenţiei Naţionale de Cadastru și
P u b l i c i t a t e I m o b i l i a r ă n r.
1226/28.09.2016, în comuna Rociu,
sectorul cadastral nr. 1 (tarlaua/sola 7,
parcela 104), în temeiul art. 9, alin. 341
din Legea Cadastrului și Publicităţii
Imobiliare nr. 7/1996, republicată.
Afișarea documentelor tehnice ale
cadastrului se va realiza pe o perioadă
de 60 de zile la sediul Primăriei din
localitatea Rociu.
l Administratorul judiciar Dinu, Urse
și Asociaţii SPRL notifică creditorii cu
privire la deschiderea procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea
nr.85/2014, împotriva debitoarei SC
Stefanelo Agro -Impex SRL cu sediul
în comuna Măgureni, sat Măgureni,
judeţul Prahova, J29/550/2012, CUI
30048132, în dosarul 5652/105/2016
aflat pe rolul Tribunalului Prahova,
Secţia a II-a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii
debitorului -14.11.2016, termenul de
verificare a creanţelor, de întocmire și
publicare în BPI a tabelului preliminar
de creanţe -05.12.2016, termenul de
definitivare a tabelului creantelor
-30.12.2015. Următorul termen de
judecată a fost fixat pentru data de
16.12.2015. Pentru relaţii:
021.318.74.25.
l Unitatea administrativ-teritorială
Belciugatele, din județul Călărași,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 2, 3, începând cu
data de 18.10.2016, pe o perioadă de 60
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de zile, la sediul Primăriei, str.Prof.
Vasile Voinescu, conform art.14, alin.(1)
și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l Subscrisa CII Chitu Adina Elena in
calitate de lichidator judiciar numit in
dosarul nr. 5581/105/2016 aflat pe rolul
Tribunalului Prahova, notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei fata de debitoarea Marinstal
SRL, cu sediul social în Ploiești,
Cosminele, nr. 2, bl. 113, sc. C, et. 3,
ap.54, Jud. Prahova, J29/1279/2006,
CUI 18752685 cu urmatoarele
termene: 09.11.2016 inregistrarea
cererilor de creante; 18.11.2016 tabelul
preliminar al creantelor; 12.12.2016
tabelul definitiv de creante; 23.11.2016
prima adunare a creditorilor, va avea
loc la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, str. Cezar Bolliac, nr. 16,
jud. Prahova, ora 1600; 21.10.2016
adunarea generala a asociatilor va
avea loc la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, str. Cezar Bolliac,
nr. 16, jud. Prahova, ora 1600 cu unic
punct pe ordinea de zi “Desemnarea
administratorului special”.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele C.A. S.C. IUB S.A.
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. IUB S.A., cu
sediul în Voluntari, str. Barsei nr.2,
jud. Ilfov, J23/801/2002, C.U.I. RO
477949, În data de 17.11.2016, orele
12, la adresa aleasă din București,
șos. Orhideelor nr. 12 B, et.5, sector 6,
pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii, cu următoarea ordine de zi:
-Revocarea din funcţia de administrator, respectiv de Președinte al
Consiliului de Administraţie a
domnului Saleh Farouk Jassim M și
numirea în aceste funcţii a domnului
Tomah Kahled A, cetăţean român,
domiciliat în București, Şos.
Gheorghe Ionescu Sisești nr. 199,
sector 1, născut la data de 15.01.1962,
în Irak Samara, posesor a C.I., seria
RD numărul 605647, eliberat de
SPCEP S1 biroul nr. 5, la data de
05.12.2008, cod numeric personal
1620115400913, cu un mandat pe 4
(patru) ani, cu puteri depline de
reprezentare, exercitate împreună cu
ceilalţi administratori. Participarea se
face personal sau pe bază de procură,
care poate fi obţinută de la adresa din
București, șos. Orhideelor nr. 12 B, et.
5, sector 6. Dacă nu se întrunește
condiţia de cvorum cerută, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor se
va întruni la aceeași adresă, aceași
oră, în data de 18.11.2016. Informaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
0723.152.632, sau la sediul societăţii.
Președinte C.A.. al S.C. IUB S.A.
Saleh Farouk Jassim M.

LICITAȚII
l 1.S.Fise Electrica Serv SA -SISE
Transilvania Nord, cu sediul în
Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, tel:
+40372.640.302, fax: +40264.205.504,
organizează procedura de licitaţie
deschisă pentru achiziţia de „echipamente de lucru și protecţie”, cod
CPV:18100000-0, în cantităţile și
condiţiile prevăzute în Documentaţia
de atribuire. 2.Toate detaliile referitoare la produsele solicitate, la procedura de achiziţie, respectiv la
contractul ce se va încheia se regăsesc
în Documentaţia de atribuire. 3.Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia operatorilor economici în urma
solicitării acestora. În acest sens se va
întocmi o cerere scrisă, care va fi
depusă la Secretariatul achizitorului
(str.Taberei, nr.20, Cluj-Napoca),
transmisă pe numărul de fax:
+40264.205.504 sau pe adresa de
e-mail: abel.luka@tn.electricaserv.ro.
4.Ofertele se vor depune tot la Secretariatul SISE TN. 5.Data-limită de
depunere a ofertelor: 28.10.2016, ora
12.00. Data deschiderii ofertelor:
28.10.2016, ora 12.30.

l Licitaţie Publică: Anunţ de Participare: Primăria Comunei Horlești, cu
sediul în comuna Horlești, strada
Principală, nr.76, Judeţul Iași, tel.
0232-413314, fax 0232-413200, organizează în data de 03.11.2016, ora 11:00
licitaţie publică pentru atribuirea
contractului de concesiune a spaţiului
situat în incinta clădirii Grădiniţă, din
localitatea Horlești, comuna Horlești,
judeţul Iași cu destinaţia cabinet
stomatologic conform Hotărârii consiliului Local nr. 38 din 30.09.2016 după
cum urmează: Amplasament- Satul
Horlești,comuna Horlești, judeţul Iași.
Suprafaţa– 27,88 mp; Preţul de
pornire la licitaţie este 1 Euro/mp/an;
Durata concesiunii- 5 ani. Forma de
organizare- Licitaţie publică. Documentaţia de atribuire privind concesionarea spaţiului de pe, se va
achiziţiona de la secretariatul primăriei comunei Horlești, începând cu
ziua 15.10.2016 publicării prezentului
anunţ și până la data de 02.11.20136.
Clarificări privind documentaţia de
atribuire pot fi solicitate până la data
de 02.11.2016 de la secretariat. Ofertele se vor depune în plic închis, până
la data de 02.11.2016, ora 16:00 la
secretariatul primăriei comunei
Horlești.
l SC Iatan Company SA, prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
în data de 15.11.2016 ora 13,00 la
sediul lichidatorului din Ploiești, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2,
jud. Prahova următoarele bunuri: imobil situat în str. Nicolae Balcescu
nr. 1, Câmpina, jud. Prahova compus
din teren în suprafaţă de 5.179,80 mp
și construcţiile existente pe teren
(fabrica de pâine, secţie producţie,
moară, cabina poarta); - utilaje panificatie. In caz de neadjudecare in data
de 15.11.2016, se vor organiza licitaţii
si in datele de 22.11.2016 , 29.11.2016
si 06.12.2016 la ora 13,00. Taxa de
participare la licitaţie este de 100 RON
+ TVA, garanţia de participare este de
10% din valoarea pretului oferit plus
TVA . Achitarea lor se poate face cu
ordin de plată în contul de lichidare al
debitoarei sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitate se va face cel
putin cu o zi inainte de data licitatiei.
Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la
vânzare puteţi obţine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751.
l SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator judiciar C.I.I Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
în data de 15.11.2016 ora 12,30 la
sediul lichidatorului din Ploiești, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.2,
jud. Prahova, teren in suprafata de
14.854 mp cu platforma betonata,
situat in Onesti, str. Gării nr. 3, jud.
Bacau si urmatoarele constructii
situate pe acesta: - Constructie sediu;
Constructie atelier; Cladire bufet;
Cladire statie carburanti; Cladire
atelier. In caz de neadjudecare in data
de 15.11.2016, se vor organiza licitatii
si in datele de 22.11.2016 , 29.11.2016
, 06.12.2016 ora 12,30. Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON +
TVA, garanţia de participare este de
10% din pretul oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de
plată în contul de lichidare sau în
numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitatie
se va face cu cel putin o zi inainte de
data licitatiei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte relaţii privind
activele scoase la vânzare puteţi obţine
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244597751.
l SC Lupu Confex S.R.L., prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
cu strigare în data de 15.11.2016, ora
13.30 la sediul lichidatorului din
Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2,
sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele
bunuri: - terenuri si cladiri situate in
Urlati, str. 1 Mai, jud. Prahova; - teren
extravilan St – 22.366,35 mp situat in

VINERI / 14 OCTOMBRIE 2016
Valea Bobului, Urlati, jud. Prahova; autoutilitara VW LT35, an fabricatie
2003; - bunuri, echipamente tehnologice, birotica, materii prime, obiecte de
inventar. In caz de neadjudecare in
data de 15.11.2016, se vor mai organiza licitatii, in zilele de 22.11.2016,
29.11.2016 si 06.12.2016 la ora 13.30.
Taxa de participare la licitaţie este de
100 RON plus TVA, garanţia de participare este de 10% din valoarea
bunului plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plată în contul
de lichidare al debitoarei sau în
numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie
se va face cu cel putin o zi inainte de
data licitaţiei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte relaţii privind
activele scoase la vânzare puteţi obţine
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244597751.
l S.C. CITADIN S.A. Iasi, cu sediul
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau
procedura de „Licitatie Deschisa”, cu
oferte de pret in plic inchis, in vederea
atribuirii contractului „Servicii de
inchiriere mijloace deszapezire”.
Pentru participarea la procedura de
achizitie, ofertantul trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in „Documentatia de achizitie” care se poate ridica
de la sediul SC CITADIN SA, serviciul achizitii, contra sumei de 100 lei
pana pe data de 25.10.2016. Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut. Documentatia de ofertare va fi depusa la
registratura unitatii, pana la data
de 26.10.2016, orele 10:00. Procedura
se va desfasura la sediul S.C.
CITADIN S.A. in ziua de 26.10.2016,
cu incepere de la orele 12 :00. Relatii
suplimentare privind procurarea
documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel. : 0232 –
240.885.
l Primăria Comunei Sînandrei, cu
sediul în localitatea Sînandrei, strada
Principală, nr.516, județul Timiș, CIF:
5390656, tel.0256.383.500, fax:
0256.383.806, e-mail: office@primaria-sinandrei.ro, anunță organizarea
licitației publice pentru înstrăinarea
bunului mobil din patrimoniul
Comunei Sînandrei, prin cesiune de
creanță, constând în creanța în sumă
de 2.390.753Lei, deținută de Comuna
Sînandrei față de debitoarea SC
Terminal West SRL, societate în insolvență, așa cum apare ea menționată în
tabelul preliminar al creanțelor
nr.171/16.08.2016, înregistrat la Tribunalul Timiș, raportat la buletinul
insolvenței nr.11751/14.06.2016.
Creanța de 2.390.753Lei este cuprinsă
în Titlul executoriu nr.158 din
11.07.2016, emis de Primăria Comunei
Sînandrei, și reprezintă creanțe fiscale
principale și accesorii constând în
impozite și taxe locale. Prețul minim
al cesiunii nu poate fi mai mic decât
valoarea creanței. Şedința de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul
Primăriei Comunei Sînandrei, din
localitatea Sînandrei, strada Principală, nr.516, județul Timiș, în data de
03.11.2016, ora 10.00, iar licitația va
avea loc la aceeași dată, la același
sediu, la ora 12.00. Poate participa la
licitație orice persoană juridică și/sau
fizică cu sediul/domiciliul în România
sau în alte state membre ale Comunității Europene. Ofertanţii sunt obligaţi
să depună, până la termenul prevăzut
pentru depunerea ofertelor, o taxă de
participare de 5.000Lei și o garanție de
participare, reprezentând 2% din
valoarea nominală a creanţelor fiscale
ce urmează a fi cesionate, în contul
deschis la Trezoreria Timișoara pe
seama Comunei Sînandrei
RO58TREZ6215006XXX008139.
Ofertanții sunt obligați să prezinte:
certificatul de atestare fiscală emis de
organele fiscale de la sediul participantului, din care să rezulte că nu are
obligaţii fiscale restante faţă de buget
(ofertanţii persoane fizice străine vor
depune o declaraţie pe propria
răspundere referitoare la obligaţiile pe
care ofertantul le are către bugetele
administrate de Comuna Sînandrei), o
scrisoare de bonitate prin care să se
ateste capacitatea financiară de a

cumpăra creanţele fiscale pentru care
depune oferta, declaraţie pe propria
răspundere cu privire la faptul că nu
se af lă în procedura insolvenţei.
Data-limită de depunere a ofertelor
este de cel mult 15 zile de la data
lansării anunțului, 28.10.2016, ora
16.00.
l În conformitate cu prevederile:
Legii nr.213/1998, Legii nr.215/2001
-Legea administraţiei publice locale,
republicată, OUG 54/2006, republicată, Legea nr.50/1991, subscrisa
Unitatea Administrativ-Teritorială
Comuna Gura Văii, judeţul Bacău,
reprezentată legal prin primar domnul
Valerica Mihalcea, vă invită să participaţi la procedura de licitaţie publică
cu strigare în vederea vânzării a 205
loturi (teren+construcţii) situate în
locaţia Rotunda în domeniul privat al
comunei Gura Văii. Persoanele interesate vor depune la sediul Primăriei o
cerere de participare menţionând lotul
conform centralizatorului de mai jos:
Lot; Valoare Lei curs euro la
23.09.2015, 1 euro = 4.4207Lei;
Garanţia de participare 10%: Lot 1;
15.401,72 Lei; 1.540,17 Lei. Lot 2;
15.826,11 Lei; 1.582,61 Lei. Lot 3;
16.064,82Lei; 1.606,48Lei. Lot 4;
14.747,46Lei; 1.474,75 Lei. Lot 5;
15.392,88Lei; 1.539,29Lei. Lot 6;
15.941,04Lei; 1.594,10Lei. Lot 7;
16.369,85Lei; 1.636,99 Lei. Lot 8;
15.384,04Lei; 1.538,40Lei. Lot 9;
15.397,30Lei; 1.539,73Lei. Lot 10;
16.330,07Lei; 1.633,01 Lei. Lot 11;
15.888,00Lei; 1.588,80Lei. Lot 12;
15.366,35Lei; 1.536,64Lei. Lot 13;
15.335,41Lei; 1.533,54 Lei. Lot 14;
15.697,91Lei; 1.569,79Lei. Lot 15;
15.737,69Lei; 1.573,77Lei. Lot 16;
14.150,66Lei; 1.415,07 Lei. Lot 17;
15.622,75Lei; 1.562,28Lei. Lot 18;
15.857,05Lei; 1.585,71Lei. Lot 19;
14.986,17Lei; 1.498,62 Lei. Lot 20;
15.145,32Lei; 1.514,53Lei. Lot 21;
15.339,83Lei; 1.533,98Lei. Lot 22;
15.370,77Lei; 1.537,08 Lei. Lot 23;
10.746,72Lei; 1.074,67Lei. Lot 24;
15.357,51Lei; 1.535,75Lei. Lot 25;
15.547,60Lei; 1.554,76 Lei. Lot 26;
14.972,91Lei; 1.497,29Lei. Lot 27;
15.313,30Lei; 1.531,33Lei. Lot 28;
15.083,43Lei; 1.508,34 Lei. Lot 29;
15481,29Lei; 1.548,13Lei. Lot 30;
14.977,33Lei; 1.497,73Lei. Lot 31;
15.671,38Lei; 1.567,14 Lei. Lot 32;
16.524,58Lei; 1.652,46Lei. Lot 33;
15.132,06Lei; 1.513,21Lei. Lot 34;
11.016,38Lei; 1.101,64 Lei. Lot 35;
15.773,06Lei; 1.577,31Lei. Lot 36;
11.268,36Lei; 1.126,84Lei. Lot 37;
14.884,50Lei; 1.488,45 Lei. Lot 38;
15.056,90Lei; 1.505,69Lei. Lot 39;
15.242,57Lei; 1.524,26Lei; Lot 40;
14.389,38Lei; 1.438,94 Lei. Lot 41;
15.317,73Lei; 1.531,77Lei. Lot 42;
14.875,66Lei; 1.487,57Lei. Lot 43;
15.229,31Lei; 1.522,93 Lei. Lot 44;
14.928,70Lei; 1.492,87Lei. Lot 45;
15.291,20Lei; 1.529,12Lei. Lot 46;
15.304,46Lei; 1.530,45 Lei. Lot 47;
15.039,22Lei; 1.503,92Lei. Lot 48;
15.410,56Lei; 1.541,06Lei. Lot 49;
15.507,82Lei; 1.550,78Lei. Lot 50;
15.105,53Lei; 1.510,55Lei. Lot 51;
15.406,14Lei; 1.540,61Lei. Lot 52;
15.109,95Lei; 1.511,00Lei. Lot 53;
15.450,35Lei; 1.545,03Lei. Lot 54;
17.669,54Lei; 1.766,95Lei. Lot 55;
12.563,63Lei; 1.256,36Lei. Lot 56;
15.114,37Lei; 1.511,44Lei. Lot 57;
11.268,36Lei; 1.126,84Lei. Lot 58;
15.552,02Lei; 1.555,20Lei. Lot 59;
15.605,07Lei; 1.560,51Lei. Lot 60;
15.804,00Lei; 1.580,40Lei. Lot 61;
11.175,53Lei; 1.117,55Lei. Lot 62;
15.109,95Lei; 1.511,00Lei. Lot 63;
14.880,08Lei; 1.488,01Lei. Lot 64;
15.216,05Lei; 1.521,60Lei. Lot 65;
14.066,67Lei; 1.406,67Lei. Lot 66;
15.330,99Lei; 1.533,10Lei. Lot 67;
15.423,82Lei; 1.542,38Lei. Lot 68;
11.047,33Lei; 1.104,73Lei. Lot 69;
11.078,27Lei; 1.107,83Lei. Lot 70;
14.009,20Lei; 1.400,92Lei. Lot 71;
14.022,46Lei; 1.402,25Lei. Lot 72;
11.299,31Lei; 1.129,93Lei. Lot 73;
14.588,31Lei; 1.458,83Lei. Lot 74;
15.145,32Lei; 1.514,53Lei. Lot 75;
15.074,59Lei; 1.507,46Lei. Lot 76;
14.579,47Lei; 1.457,95Lei. Lot 77;
14.849,13Lei; 1.484,91Lei. Lot 78;
14.977,33Lei; 1.497,73Lei. Lot 79;
14.835,87Lei; 1.483,59Lei. Lot 80;
14.729,77Lei; 1.472,98Lei. Lot 81;
14.685,57Lei; 1.468,56Lei. Lot 82;

14.906,60Lei; 1.490,66Lei. Lot 83;
15.070,17Lei; 1.507,02Lei. Lot 84;
15.609,49Lei; 1.560,95Lei. Lot 85;
12.156,93Lei; 1.215,69Lei. Lot 86;
15.706,75Lei; 1.570,67Lei. Lot 87;
13.708,59Lei; 1.370,86Lei. Lot 88;
15.260,26Lei; 1.526,03Lei. Lot 89;
14.995,01Lei; 1.499,50Lei. Lot 90;
15.786,32Lei; 1.578,63Lei. Lot 91;
11.268,36Lei; 1.126,84Lei. Lot 92;
15.410,56Lei; 1.541,06Lei. Lot 93;
15.154,16Lei; 1.515,42Lei. Lot 94;
14.539,68Lei; 1.453,97Lei. Lot 95;
14.623,68Lei; 1.462,37Lei. Lot 96;
10.742,30Lei; 1.074,23Lei. Lot 97;
14.981,75Lei; 1.498,18Lei. Lot 98;
14.827,03Lei; 1.482,70Lei. Lot 99;
11.268,36Lei; 1.126,84Lei. Lot 100;
13.659,96Lei; 1.366,00Lei. Lot 101;
10.817,45Lei; 1.081,75Lei; Lot 102;
12.594,57Lei; 1.259,46Lei. Lot 103;
14.619,25 Lei; 1.461,93Lei. Lot 104;
14.707,67Lei; 1.470,77Lei. Lot 105;
14.915,44Lei; 1.491,54Lei. Lot 106;
12.921,71 Lei; 1.292,17Lei. Lot 107;
11.913,79Lei; 1.191,38Lei. Lot 108;
11.286,05Lei; 1.128,60Lei. Lot 109;
12.024,30Lei; 1.202,43Lei. Lot 110;
15.313,30Lei; 1.531,33Lei. Lot 111;
14.672,30Lei; 1.467,23 Lei. Lot 112;
14.990,59Lei; 1.499,06Lei. Lot 113;
14.650,20Lei; 1.465,02Lei. Lot 114;
14.937,55Lei; 1.493,75 Lei. Lot 115;
14.619,25Lei; 1.461,93Lei. Lot 116;
14.937,55Lei; 1.493,75Lei. Lot 117;
14.575,05 Lei; 1.457,50Lei. Lot 118;
11.268,36Lei; 1.126,84Lei. Lot 119;
15.052,48Lei; 1.505,25Lei. Lot 120;
13.567,13 Lei; 1.356,71Lei. Lot 121;
12.218,81Lei; 1.221,88Lei. Lot 122;
11.639,70Lei; 1.163,97Lei. Lot 123;
11.860,74Lei; 1.186,07Lei. Lot 124;
12.515,00Lei; 1.251,50Lei. Lot 125;
14.804,92Lei; 1.480,49Lei. Lot 126;
14.800,50Lei; 1.480,05Lei. Lot 127;
14.225,81Lei; 1.422,58Lei. Lot 128;
14.499,90Lei; 1.449,99Lei. Lot 129;
10.724,62Lei; 1.072,46Lei. Lot 130;
11.423,09Lei; 1.142,31Lei. Lot 131;
15.198,37Lei; 1.519,84 Lei. Lot 132;
15.450,35Lei; 1.545,03Lei. Lot 133;
14.773,98Lei; 1.477,40Lei. Lot 134;
15.202,79Lei; 1.520,28 Lei. Lot 135;
15.401,72Lei; 1.540,17Lei. Lot 136;
16.197,44Lei; 1.619,74Lei. Lot 137;
15.246,99 Lei; 1.524,70Lei. Lot 138;
11.657,39Lei; 1.165,74Lei. Lot 139;
11.392,14Lei; 1.139,21Lei. Lot 140;
15.193,95 Lei; 1.519,39Lei. Lot 141;
13.956,15Lei; 1.395,61Lei. Lot 142;
15.366,35Lei; 1.536,64Lei. Lot 143;
15.750,95 Lei; 1.575,10Lei. Lot 144;
11.268,36Lei; 1.126,84Lei. Lot 145;
11.268,36Lei; 1.126,84Lei. Lot 146;
15.600,65 Lei; 1.560,07Lei. Lot 147;
15.459,19Lei; 1.545,92Lei. Lot 148;
11.392,14Lei; 1.139,21 Lei. Lot 149;
11.387,72Lei; 1.138,77Lei. Lot 150;
15.233,73Lei; 1.523,37Lei. Lot 151;
15.114,37Lei; 1.511,44 Lei. Lot 152;
14.632,52Lei; 1.463,25Lei. Lot 153;
14.327,49Lei; 1.432,75Lei. Lot 154;
11.445,19 Lei; 1.144,52 Lei. Lot 155;
11.330,25Lei; 1.133,03Lei. Lot 156;
11.104,80Lei; 1.110,48Lei. Lot 157;
11.652,97 Lei; 1.165,30Lei. Lot 158;
14.071,09Lei; 1.407,11Lei. Lot 159;
13.982,67Lei; 1.398,27Lei. Lot 160;
11.635,28 Lei; 1.163,53Lei. Lot 161;
11.246,26Lei; 1.124,63Lei. Lot 162;
14.477,79Lei; 1.447,78Lei. Lot 163;
10.967,76Lei; 1.096,78Lei. Lot 164;
12.811,19Lei; 1.281,12Lei. Lot 165;
15.313,30Lei; 1.531,33 Lei. Lot 166;
14.950,81Lei; 1.495,08Lei. Lot 167;
15.167,42Lei; 1.516,74Lei. Lot 168;
15.282,36Lei; 1.528,24 Lei. Lot 169;
14.950,81Lei; 1.495,08Lei. Lot 170;
15.353,09Lei; 1.535,31Lei. Lot 171;
16.139,98 Lei; 1.614,00Lei. Lot 172;
12.497,32Lei; 1.249,73Lei. Lot 173;
17.426,40Lei; 1.742,64Lei. Lot 174;
14.840,29 Lei; 1.484,03Lei. Lot 175;
15.445,93Lei; 1.544,59Lei. Lot 176;
15.609,49Lei; 1.560,95Lei. Lot 177;
11.268,36 Lei; 1.126,84Lei. Lot 178;
11.268,36Lei; 1.126,84Lei. Lot 179;
15.056,90Lei; 1.505,69Lei. Lot 180;
14.022,46Lei; 1.402,25Lei. Lot 181;
15.808,42Lei; 1.580,84Lei. Lot 182;
15.224,89Lei; 1.522,49 Lei. Lot 183;
15.012,70Lei; 1.501,27Lei. Lot 184;
15.750,95Lei; 1.575,10Lei. Lot 185;
15.569,71Lei; 1.556,97 Lei. Lot 186;
14.964,07Lei; 1.496,41Lei. Lot 187;
11.387,72Lei; 1.138,77Lei. Lot 188;
15.361,93 Lei; 1536,19 Lei. Lot 189;
14.897,76Lei; 1.489,78Lei. Lot 190;
16.007,35Lei; 1.600,74Lei. Lot 191;
15.132,06 Lei; 1.513,21Lei. Lot 192;

15.017,12Lei; 1.501,71Lei. Lot 193;
15.388,46Lei; 1.538,85Lei. Lot 194;
15.048,06Lei; 1.504,81Lei. Lot 195;
15.030,38Lei; 1.503,04Lei. Lot 196;
13.549,45Lei; 1.354,94Lei. Lot 197;
15.658,12Lei; 1.565,81Lei. Lot 198;
10.874,92Lei; 1.087,49Lei. Lot 199;
15.295,62Lei; 1.529,56 Lei. Lot 200;
15.052,48Lei; 1.505,25Lei. Lot 201;
15.357,51Lei; 1.535,75Lei. Lot 202;
15.781,90 Lei; 1.578,19Lei. Lot 203;
15.423,82Lei; 1.542,38Lei. Lot 204;
15.481,29Lei; 1.548,13Lei. Lot 205;
15.419,40 Lei; 1.541,94Lei. 1.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 1.1.Documentaţia de atribuire
se poate obţine pe suport de hârtie, ca
urmare a unei solicitări în acest sens
de la Biroul de Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei Comunei Gura Văii,
jud.Bacău, tel.0234.334.500, fax:
0234.334.826. 1.2.Costul documentaţiei de atribuire: -Garanţia de participare 10% din valoarea totală a
imobilului (teren + construcţii).
1.3.Data-limită pentru solicitarea de
clarificări privind documentaţia de
atribuire: 21.10.2016, ora 12.00. 2.
Informaţii privind ofertele:
2.1.Data-limită de depunere a ofertelor este 02.11.2016, ora 08.00-15.00.
2.2.Ofertele vor fi depuse la Registratura Primăriei Comunei Gura Văii,
jud.Bacău, în plic sigilat, însoţit de o
cerere de depunere. 2.3.Ofertele se vor
depune într-un exemplar original. 3.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la data de
03.11.2016, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Gura Văii, jud.Bacău.
4.Litigiile de orice fel sunt de competenţa Judecătoriei Onești, cu sediul în
municipiul Onești, judeţul Bacău, str.
Tineretului, nr.1, tel.0234.311.913.
Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate în vederea
publicării: 13.10.2016.

PIERDERI
l Nedelcu George pierdut atestat
marfă nr. 0328366000, atestat ADR
054404. Le declar nule.
l Pierdut card avocat nr.4000-410021-688, avocat Vilciu Adrian. Il
declar nul.
l Pierdut Contract nr.1204/1969,
Proces verbal predare primire receptie
1.08.1969, Popoiu Constantin Cristian,
Popoiu Violeta. Le declar nule.
l Pierdut Adeverinta achitare integrala locuinta, pe numele Filpisan
Ana. O declar nula.
l Pierdut Contract plata in rate,
original, cumparate in baza Contractului de vanzare cumparare nr.
13647/05/1991, pe numele Nicolae
Aurica si Florentina. Declar nul.
l Pierdut Contract nr.594/1971 pe
numele Flamanzeanu Florea si Georgeta. Il declar nul.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire receptie din 08.04.1970, str.
Alexandru Obreja nr.38, bl.R7, ap.47,
sector. 4 Bu curesti, pe numele
Codrescu Constantin si Elena. Il
declar nul.
l Pierdut Diploma de bacalaureat,
Seria F, Numar: 180832, eliberata in
06.07.1987 de Liceul Agroindustrial
Ramnicul Sarat, jud.Buzau, Profil:
Industrial agricol, Sectia: Horticultura,pe numele Popa V.Gabriela. O
declar nula.
l P.F.A. Sima Constantin Ion cu
sediul în București, str. Pribeagului nr.
1, bl. 25, sc. 2, et. 2, ap. 30, sector 5,
C.U.I. 33037634, declar pierdute
(nule) două certificate constatatoare
de la sediu.
l Declar pierdută legitimația de
student eliberată de Facultatea de
Jurnalism și Ştiințele Comunicării,
Universitatea București. Aceasta are
seria și nr. B0363646, pe numele Ioja
Denisa.
l Pierdut chitanțier seria GLIAS nr.
2711401-2711425, aparținând S.C.
Generali România S.A.. Se declară
nul.

