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OFERTE SERVICIU
l Centrul de Cercetări Financiare 
şi Monetare al Academiei Române 
„Victor Slăvescu”, cu sediul în 
Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 
13, scoate la concurs 2 posturi, 
normă întreagă în cadrul Biroului 
Administrativ, Resurse Umane, 
Financiar-Contabil: 1 post contabil 
şef, 1 post asistent I. Condițiile şi 
cerințele minime sunt cele prevă-
zute în legea –cadru nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri 
publice, iar concursul se va desfă-
şura în conformitate cu prevede-
rile H.G. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Depu-
nerea dosarelor se face până la 
data de 29.06.2017, ora 12.00. 
Relaţii la tel. 02131824.29 sau la 
sediul centrului, etaj 5, cam. 5327.

l Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Botoşani, cu sediul în localitatea 
Botoşani, str.N.Iorga, nr.28, 
judeţul Botoşani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Adminis-
trator financiar I, 1 post, perioadă 
nedeterminată, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 7 iulie 2017, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 10 iulie 
2017, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare: econo-
mice; -vechime: 8 ani în speciali-
tate. 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 Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Botoşani. Relaţii supli-
mentare la sediul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Botoşani , 
persoană de contact: Dramu 
Michaela, telefon: 0231.584.050, 
e-mail: dramumihaela@yahoo.
com

l Administratia Nationala de 
Meteorologie scoate la concurs 
patru posturi, astfel: un post de 
auditor, conditii: studii superioare 
necesare  acestui domeniu de acti-
vitate cu experienta de minimum 1 
an; doua posturi de inginer elec-
tronist, conditii: studii tehnice de 
specialitate si  un post de meteo-
rolog, cerinte: studii superioare 
(geografie, cartografie, fizică, 
matematică,automatică), speciali-
zări certificate (diploma) de 
ArcGIS. Cererile se depun pana la 
data de 04.07.2017.  Concursul va 
avea loc in ziua de 17.07.2017. 
Relatii: Biroul Resurse Umane – 
telefon 021/318.32.40 int. 197.

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balş”, 
cu sediul în localitatea Bucureşti, 
str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual 
vacante, durată nedeterminată, 
conform HG 286/2011. Numele 
funcţiei: -un (1) post asistent 
medical generalist (PL)- Secția 
Clinică XIII Boli Infecțioase HIV/
SIDA Copii; -două (2) posturi 
infirmieră, nivel studii (G)- Secția 
Clinică XIII Boli Infecțioase HIV/
SIDA Copii; -două (2) posturi 
îngrijitoare, nivel studii (G)- Secția 
Clinică XIII Boli Infecțioase HIV/
SIDA Copii; -un (1) post îngriji-
toare, nivel studii (G)- Secţia 
Clinică I Boli Infecţioase Adulți; 
-trei (3) posturi îngrijitoare, nivel 

studii (G)- Secţia Clinică II Boli 
Infecţioase Adulți; -şase (6) 
posturi îngrijitoare, nivel studii 
(G)- Secţia Clinică IV Boli Infecţi-
oase Adulți; -un (1) post îngriji-
toare, nivel studii (G)- Secţia 
Clinică V Boli Infecţioase Adulți; 
-două (2) posturi infirmieră, nivel 
studii (G)- Secţia Clinică V Boli 
Infecţioase Adulți; -două (2) 
posturi îngrjitoare, nivel studii 
(G)- Secţia Clinică IX Boli Infecţi-
oase Copii; -trei (3) posturi infir-
mieră, nivel studii (G)- Secţia 
Clinică IX Boli Infecţioase Copii; 
-şapte (7) posturi infirmieră, nivel 
studii (G)- Secţia Clinică X Boli 
Infecţioase Copii; -patru (4) 
posturi îngrijitoare, nivel studii 
(G)- Secţia Clinică X Boli Infecţi-
oase Copii; -şapte (7) posturi infir-
mieră, nivel studii (G)- Secţia 
Clinică XI Boli Infecţioase Copii; 
-un (1) post îngrijitoare, nivel 
studii (G)- Biberonerie; -un (1) 
post îngrijitoare, nivel studii (G)- 
Laborator Analize Medicale 
Biochimie; -două (2) posturi bran-
cardier, nivel studii (G)- Comparti-
ment  Pr imir i  Urgenţe  de 
Specialitate; -trei (3) posturi îngri-
jitoare, nivel studii (G)- Comparti-
ment  Pr imir i  Urgenţe  de 
Specialitate; -un (1) post îngriji-
toare, nivel studii (G)- Laborator 
Radiologie şi Imagistică Medicală; 
-trei (3) posturi asistent medical, 
generalist (PL)- Unitatea de 
Transfuzie Sanguină; -un (1) post 
referent de specialitate gr.II (S)- 
Serviciul de Management al Cali-
tăţii Serviciilor Medicale; -un (1) 
post referent de specialitate debu-
tant (studii juridice)- Serviciul de 
Management al Calităţii Servici-
ilor Medicale. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Testarea psiholo-
gică în data de 07.07.2017 -ora 
10.00- la sediul institutului; -Proba 
scrisă în data de 14.07.2017, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
24.07.2017, ora 10.00; -Termenul 
de  depunere  a  dosare lor : 
29.06.2017. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
pentru funcţia de asistent medical, 
generalist (PL): -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997; 
-6 luni vechime în specialitate. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcţia de infirmieră: -şcoală gene-
rală; -curs de infirmieră; -vechime 
în muncă: fără vechime. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii pentru funcţia de 
îngrijitoare: -şcoală generală (G); 
-vechime în muncă: fără vechime. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcţia de brancardier: -şcoală 
generală (G); -vechime în muncă: 
fără vechime. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
pentru funcţia de referent de 
specialitate gr.II: -diplomă de 
licenţă; -3 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
pentru funcţia de referent de 
specialitate debutant: studii juri-
dice; -diplomă de licenţă; -fără 
vechime în specialitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-

ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Institutului Nați-
onal de Boli Infecțioase „Prof.Dr. 
Matei Balş”. Relaţii suplimentare 
la sediul: Institutul Național de 
Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei 
Balş”, persoană de contact: ref.
S t r o e  M i h a e l a ,  t e l e f o n : 
021.201.09.80, interior: 3055, 
e-mail: anca.stroe@mateibals.ro.

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balş”, 
cu sediul în localitatea Bucureşti, 
str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei temporar 
vacante, durată determinată, 
conform HG 286/2011. Numele 
funcţiei: -1 (un) post economist 
specialist gr.IA (S), Serviciul 
RUNOS. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Testarea psihologică 
în data de 30.06.2017 -ora 10.00- la 
sediul institutului; -Proba scrisă în 
data de 05.07.2017, ora 10.00; 
-Proba practică/interviul în data 
de  11 .07 .2017,  ora  10 .00 ; 
-Termenul de depunere a dosa-
relor: 22.06.2017. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcţia de econo-
mist specialist gr.IA: -diplomă de 
licenţă; -6 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Institutului Național de 
Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei 
Balş”. Relaţii suplimentare la 
sediul: Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balş”, 
persoană de contact: ref.Stroe 
Mihaela, telefon: 021.201.09.80, 
interior: 3055, e-mail: anca.stroe@
mateibals.ro

l Centrul Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Ciberne-
tică -CERT-RO organizează la 
sediul său din Bucureşti, Bule-
vardul Mareşal Averescu, nr.8-10, 
sector 1, concurs pentru ocuparea 
unei funcţii contractuale vacante 
de execuţie de consilier II  (2 
posturi) în cadrul Serviciului 
Cooperare. Concursul constă în: 
proba scrisă -06.07.2017, ora 13.00, 
şi proba interviu -12.07.2017, ora 
13.00. Condiţiile specifice de parti-
cipare, bibliografia, actele necesare 
pentru dosarul de concurs sunt 
afişate pe site-ul: www.cert.ro. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul CERT-RO până la data de 
26.06.2017, ora 16.00.  Relaţii 
suplimentare pot fi obţinute de la 
Secretariat, telefon: 031.620.21.87, 
office@cert.ro, www.cert.ro

l Pentru încadrarea ca funcţionar 
public cu statut special, Penitenci-
arul Giurgiu cu sediul în mun. 
Giurgiu şos. Bălănoaiei, nr.12A, 
jud. Giurgiu, scoate la concurs 
următorul post: -1 post ofiţer 
(economist). Dosarele de înscriere 
se depun la Penitenciarul Giurgiu 
-Biroul resurse umane în termen 
de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunţ. Taxa 
de participare la concurs este de 
85 lei. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la structura de 
resurse umane din Penitenciarul 
Giurgiu şi pe site-ul Penitencia-
rului Giurgiu (http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-giurgiu/cariera). 

l Spitalul Clinic Colentina scoate 
la concurs în data de 06.07.2017, 
ora 10.00, în cadrul pavilionului 

D, 1 post de şef Serviciu RUNOS 
în cadrul Serviciului RUNOS, 1 
post de şef Serviciu Administrativ 
în cadrul Serviciului Administra-
tiv-Tehnic, 1 post consilier juridic I 
şi 1 post consilier juridic IA în 
cadrul Compartimentului Juridic. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -Pentru postul de şef 
Serviciu RUNOS: -diplomă de 
licenţă în specialitatea serviciului; 
-2 ani vechime în specialitatea 
serviciului Resurse Umane şi Sala-
rizare; -curs de specializare în 
domeniul serviciului (atestat de 
inspector resurse umane); -Pentru 
postul de şef Serviciu Adminis-
trativ: -diplomă de licenţă în 
specialitatea serviciului (inginer); 
-2 ani vechime în specialitate; 
-Pentru postul de consilier juridic 
I: -diplomă de licenţă în speciali-
tatea postului; -3 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate; -Pentru 
postul de consilier juridic IA: 
-diplomă de licenţă în specialitatea 
postului; -6 ani şi 6 luni vechime în 
s p e c i a l i t a t e .  Te r m e n  d e 
înscriere: dosarele se vor depune la 
Serviciul Runos până pe data de 
28.06.2017, ora 15.00. Informaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
021.319.17.80. 

l Primăria comunei Dorneşti, 
județul Suceava- organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice vacante 
de Inspector Cl.I-grad profesional 
debutant - în compartimentul 
integrare europeană -din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului, care se va desfăşura - 
la data de 18 Iulie  2017 ora  10.00 
proba scrisă. Condiții de partici-
pare: - Să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999® privind 
Statutul Funcționarilor Publici(R). 
- Să fie absolvent al Studiilor 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul Ştiințelor 
economice  sau Administrație 
publică. - Să aibă cunoştințe de 
operare pe calculator în Word şi 
Excel, Internet web. Înscrierile se 
primesc în termen de 20 de zile de 
la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României  Partea a 
III-a. Relațiile suplimentare - la  
sediul institutiei sau la Tel - 0230-
568217, int. 504.

l Ministerul Apelor şi Pădurilor, 
cu sediul în Calea Plevnei nr.46, 
Bucureşti, Sector 1, scoate la 
concurs, în data de  18.07.2017, la 
sediul ministerului, următoarele 
posturi vacante din cadrul 
Compartimentului Integritate şă 
Anticorupție. 1. Consilier clasa I, 
grad profesional superior; Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul Funcţionarilor 
Publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare;  Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoaş-
terea unei limbi de circulație 
internațională (citit, scris, vorbit) 
– nivel mediu; Cunoştinţe de 

operare PC: Microsoft Office, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; 2. Consilier 
clasa I, grad profesional asistent;  
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţio-
narilor Publici (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Cunoaşterea 
unei limbi de circulație internațio-
nală (citit, scris, vorbit) – nivel 
mediu; Cunoştinţe de operare PC: 
Microsoft Office, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul Ministerul Apelor 
şi Pădurilor. 

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, Ialomița, organizează  
concurs de recrutare pentru 
ocuparea a nouă (9) funcții publice 
de execuție vacante, în data de 
17.07.2017, ora 10.00. Programul 
concursului: -17.07.2017 -ora 10.00 
-proba scrisă; -19.07.2017 -ora 
12.00 -interviul; -15.06.2017 
-publicitate concurs. Condiţii de 
participare: I.Direcţia Buget 
Finanţe, Serviciul Buget Contabi-
litate, Programare şi Urmărire 
Venituri: Compartiment Progra-
mare şi Urmărire Venituri: 1.un 
post funcție publică de execuție de 
inspector, clasa I, grad profesional 
superior. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţe 
economice; -vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 9 ani. 
Compartiment Buget Contabili-
tate: 2.un post funcție publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad 
profesional principal. 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 superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţe economice; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Compar-
timent Informatică: 3.un post 
funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional 
principal. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 

-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani. 
Condiţii specifice: -cunoştințe în 
domeniul calculatoarelor şi tehno-
logiei informaţiei dovedite cu 
diplomă/ certificat/atestat; II.
Direcția Coordonare Organizare: 
Serviciul Juridic Coordonare 
Organizare, Compartimentul 
Juridic: 1.un post funcție publică 
de execuție de consilier juridic, 
clasa I, gradul profesional supe-
rior. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţ i i le  generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiințe 
juridice; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 9 ani. 2.un 
post funcție publică de execuție de 
consilier juridic, clasa I, gradul 
profesional principal. 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 superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul  ş t i ințe  jur idice ; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Compar-
timent Parteneriate Instituționale 
şi Colaborare cu Societatea Civilă: 
1.un post funcție publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad 
profesional principal. 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 superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţe juridice, adminis-
trative, economice; -vechimea în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani. III.Direcţia Inves-
tiții şi Servicii Publice: Serviciul 
Investiții şi Servicii Publice, 
Compartiment Investiții Publice: 
1.un post funcție publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad 
profesional superior. 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 superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul inginerie civilă, inginerie 
industrială, inginerie mecanică; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani. Compar-
timentul Infrastructură Rutieră: 
2.două posturi funcție publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad 
profesional superior. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
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Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul inginerie civilă, speciali-
zările: a)căi ferate, drumuri şi 
poduri; b)construcții civile, indus-
triale şi agricole; c)inginerie civilă; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani. Dosarele 
de înscriere se depun în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului, respectiv până în data de 
04.07.2017, ora 16.30, şi trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
HG nr.611/2008, modificată şi 
completată de HG nr. 1173/2008. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234.

l Ministerul Educației Naționale 
anunţă organizarea concursului 
pentru ocuparea funcției vacante 
de director adjunct de la Palatul 
Național al Copiilor din Bucureşti. 
Concursul se organizează în baza 
Metodologiei privind organizarea 
şi desfăşurarea concursului pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, apro-
bată prin Ordinul ministrului 
e d u c a ț i e i  n a ț i o n a l e 
nr.3.969/30.05.2017, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.428/09.06.2017. La 
concurs pot candida persoanele 
care îndeplinesc, cumulativ, urmă-
toarele condiții: a) au absolvit cu 
diplomă de licență/absolvire studii 
universitare, inclusiv specializarea 
„Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar”; b) sunt 
membre ale corpului național de 
experți în management educați-
onal, conform prevederilor art.246 
alin.(3) şi art.257 alin.(1) din 
Legea nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; c) sunt 
titulare în învățământul preuni-
versitar, având încheiat contract 
de muncă pe perioadă nedetermi-
nată, au cel puțin gradul didactic 
II în învăţământ sau au dobândit 
titlul ştiințific de doctor; d) dove-
desc calități profesionale, manage-
riale şi morale, ref lectate prin 
calificativul „Foarte bine” acordat 
în ultimii 4 ani şcolari lucrați 
efectiv la catedră în funcții didac-
tice sau în funcții de conducere 
din unități de învățământ/inspec-
torate şcolare/casele corpului 

didactic/Palatul Național al Copi-
ilor/Ministerul Educației Națio-
nale ori în funcții de îndrumare şi 
control din inspectorate şcolare/
funcții de specialitate specifice 
Ministerului Educației Naționale; 
e) nu au fost sancționate disci-
plinar în ultimul an şcolar anterior 
anului desfăşurării concursului şi 
nici în anul şcolar în curs, în care 
au funcţionat sau funcţionează 
efectiv la catedră,  indiferent de 
perioada în care şi-au desfăşurat 
activitatea şi de funcţiile ocupate, 
funcţii didactice, de conducere din 
unități de învățământ/inspectorate 
şcolare/casele corpului didactic/
Palatul Național al Copiilor/
Ministerul Educației Naționale ori 
de îndrumare şi control din 
inspectorate şcolare/funcții de 
specialitate specifice în Ministerul 
Educației Naționale sau a inter-
venit radierea de drept a sancți-
unii, potrivit art. 248 alin.(3) din 
Legea nr.53/2003 -Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; f) nu au 
fost lipsite de dreptul de a ocupa o 
funcție de conducere în învăță-
mânt prin hotărâre judecătorească 
definitivă de condamnare penală; 
g) sunt apte din punct de vedere 
medical pentru îndeplinirea func-
ției, conform prevederilor art.234 
alin.(1) din Legea nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; h) nu au avut statutul de 
„lucrător al Securității” sau „cola-
borator al Securității”; i) au avizul 
consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ, în cazul 
candidaturilor pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director 
adjunct din unităţile de învăţă-
mânt care şcolarizează exclusiv în 
învăţământ profesional şi tehnic şi 
au o pondere majoritară a învăţă-
mântului dual; j) au avizul eliberat 
de asociațiile/ fundațiile/ federa-
țiile/ centrele/planurile care gestio-
nează pluralismul educațional la 
nivel național, recunoscute de 
Comisia Națională pentru Alter-
native Educaționale, în cazul 

candidaturilor pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director 
adjunct din unităţile de învăţă-
mânt de stat sau particular care 
şcolarizează preponderent alterna-
tive educaționale. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune 
în format letric la Ministerul 
Educaţiei Naţionale în perioada 
19 iunie-6 iulie 2017  şi vor fi 
constituite cu respectarea strictă a 
prevederilor art.9 alin(1) din 
Metodologiea aprobată prin 
Ordinul ministrului educației nați-
onale nr.3.969/30.05.2017. Proba 
scrisă va avea loc în data de 17 
iulie 2017. Probele de evaluare a 
curriculum-ului vitae şi de interviu 
se vor desfăşura în perioada 19-31 
iulie 2017 în locațiile stabilite de 
Ministerul Educației Naționale. 
Metodologia de concurs, bibliogra-
fia-cadru pentru concurs, fişele 
posturilor pentru director şi direc-
tor-adjunct, lista funcțiilor 
vacante, perioada de înscriere  şi 
lista documentelor necesare 
înscrierii la concurs se afişează la 
sediul şi pe site-ul. Ministerului 
Educației Naționale. Informații 
suplimentare se pot obține la nr.de 
telefon 021.405 56.54, de luni până 
vineri, între orele 10-14.

l Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale în conformitate 
cu prevederile H.G. nr.286/2011,  
cu modificările si completările 
ulterioare, anunță scoaterea la 
concurs, pe perioadă nedetermi-
nată, a  două posturi contractuale 
la Compartimentul Administrativ 
din cadrul Direcției Generale 
Buget Finanțe şi Fonduri Euro-
pene. Denumirea posturilor 
contractuale: A.1 post de consilier 
1A. Condiţii specifice privind 
ocuparea postului: Pregătire de 
specialitate: Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; 
Vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 5 (cinci) ani; Cunoştinţe 
de operare pe calculator- nivel 
mediu; B. 1 post de şofer I. 
Condiţ i i  specif ice  privind 
ocuparea postului: Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; Permis de conducere: cate-
goria B; Vechime în specialitate 
necesară: minimum 2 (doi) ani 
lucrați în funcția de şofer, dovediți 
cu documente; Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă:  în data de 10 iulie 
2017, ora 10.00, la sediul MADR; 
Interviul:  într-un termen de 
maximum patru zile lucrătoare de 

la data susținerii probei scrise, la 
sediul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; Data şi ora 
susținerii interviului se afişează 
odată cu rezultatul probei scrise. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunțului. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este de 28 iunie 2017 (inclusiv), 
până ora 17.00 la sediul Ministe-
rului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale din str. B-dul Carol I nr. 
2-4, sector 3, Bucureşti. Relaţii 
suplimentare la Direcţia Manage-
ment Resurse Umane- tel . 
021/3072491. Bibliografia, condi-
ţiile specifice de participare 
precum şi actele solicitate candi-
daţilor înscriere vor fi  publicate pe 
pagina de web www.madr.ro şi 
afişate la sediul instituţiei din  
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3 
Bucureşti.

l Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în temeiul 
Hotărârii Guvernului nr.611/2008, 
cu  modificările şi completările 
ulterioare şi O.U.G nr.45/2008, 
privind unele măsuri pentru întă-
rirea capacităţii administrative a 
României în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor ce îi revin în calitatea 
sa de stat membru al Uniunii 
Europene,  anunţă scoaterea la 
concurs a unei funcții publice de 
execuție vacante de consilier grad 
profesional principal la Centrul 
Operativ pentru Situații de 
Urgență. Condiţiile specifice din 
fişa postului: Condiţii de speciali-
tate: -Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii  superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -Vechime în speciali-
tatea studiilor- minimum 5 ani. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, astfel: Proba 
scrisă- în data 29 iunie 2017, ora 
10.00. Interviul- se va susţine 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise.  Dosarele de 
înscriere se depun în opt zile de la 
publicare.  Bibliografia, condiţiile 
specifice de participare precum şi 
actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor   fi  publicate pe 
pagina de web www.madr.ro şi 
afişate la sediul instituţiei  din  
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3 
Bucureşti. Relaţii suplimentare la 
sediul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale– Direcția 
Management Resurse Umane, 
telefon 021.3072.491.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează examen/ concurs de promo-
vare şi recrutare în data de 
18.07.2017, ora 10.00 –proba 
scrisă, pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere vacante, 
astfel: Funcţia publică de condu-
cere vacantă pentru care se orga-
nizează concurs de promovare: •1 
post Şef Serviciu– Serviciul Admi-
nistraţie Publică şi Activităţi Elec-
torale- Direcţia Generală Corp 
Control Primar şi Administraţie 
Publică. Funcţia publică de 
conducere vacantă pentru care se 
organizează concurs de recrutare: 
•1 post Şef Serviciu– Serviciul 
Corp Control Primar -Direcţia 
Generală Corp Control Primar şi 
Administraţie Publică. Concursul 
se organizează la sediul Primăriei 
Sectorului 6: Proba scrisă în data 
de 18.07.2017, orele 10.00; 
Interviu: data şi ora vor fi comuni-
cate ulterior. Dosarele de înscriere 
se pot depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49  în 
cazul concursului de recrutare şi 
documentele prevăzute la art.143 
în cazul concursului de promovare 
din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Primăriei Sectorului 6, 
www.primarie6.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Sectorului 6- Serviciul 
Managementul Resurselor Umane 
şi la nr. de telefon 0376.204.439.

l Centrul de sănătate multifunc-
țional ,,Sf. Nectarie’’ cu sediul în 
Bulevardul Uverturii nr.81 Sector 
6, organizează concurs pentru 
ocuparea a 16 posturi contractuale 
de conducere/ execuție vacante, 
perioada nedeterminată, în data 
de 14.07.2017 ora 10.00 proba 
scrisă/ practică şi interviul pe 
20.07.2017 ora 10.00. Posturi şi 
cerinţe de participare la concurs: 
Serviciu Financiar, Buget, Achi-
ziţii: •1  post de șef serviciu Finan-
ciar: -Studii superioare  de licență  
absolvite cu diplomă, respectiv 

studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă   în  domeniul 
economic; -Vechimea –minim  de 2 
ani în specialitate. •2  posturi de  
inspector de specialitate (econo-
mist): -Studii superioare  de 
licență  absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă  în 
domeniul economic; -Experienţă 
în  contabi l i tate  bugetară ; 
-Vechimea –minim  de 2 ani în 
specialitate. Serviciu Adminis-
trativ: •1  post de șef serviciu 
Administrativ: -Studii superioare  
de licență  absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă  în 
d o m e n i u l  ş t i i n ț e  s o c i a l e ; 
-Vechimea –minim  de 2 ani în 
specialitate. •1  post de referent: 
-Studii liceeale  cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechimea –1 an. •2  
posturi de  muncitor calificat: 
-Studii generale; -Vechimea –1 an. 
Birou Juridic -Resurse Umane: •1 
post de  şef birou Juridic- Resurse 
Umane: -Studii superioare  de 
licență  absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă  în 
domeniul juridic; -Vechimea –2 
ani. •1 post de  Consilier Juridic: 
-Studii superioare  de licență  
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul juridic; -Vechimea –2 
ani. •1 post de  inspector de speci-
alitate: -Studii superioare  de 
licență  absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă  în 
d o m e n i u l  ş t i i n ț e  s o c i a l e ; 
-Vechimea –2 ani în Contabilitate 
și Resurse Umane. •1 post de  
referent: -Studii liceeale  cu 
d i p l o m a  d e  b a c a l a u r e a t ; 
-Vechimea –1 an. Birou Asistență 
Socială: •1 post de  asistent social: 
-Studii superioare  de licență  
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă  în domeniul asistenței 
sociale; -Vechimea –1 an. •2 
posturi de asistent medical: -Studii 
s u p e r i o a r e /  p o s t l i c e e a l e ; 
-Vechimea –1 an. •2 posturi de 
registrator medical: -Studii medii/ 
postliceeale; -Vechimea –1 an. 
Dosarul de înscriere la concurs se 
depune în perioada 16.07.2017- 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active apar-

ținând CIUCA IONEL - Curtea de Argeș, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Dacia Logan, 2.352 

lei. Prețurile de pornire menționate reprezintă 50% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra 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 (plata să fie efectuată astfel încât în ziua 

licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de către 

Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la 

Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 05.07.2017. 

Licitația va avea loc în data de 06.07.2017, ora 11.00, la sediul 

Serviciului Fiscal Municipal Curtea de 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de 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 MURMURUL VALSANULUI SRL - Stroiești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autovehicul Suzuki, 

7.122 lei. Prețurile de pornire menționate reprezintă 50% din cele 

de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra 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 (plata să fie efectuată astfel 

încât în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de 

către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 

fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 

162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 

04.07.2017. Licitația va avea loc în data de 05.07.2017, ora 

11.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de 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 sediul Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.
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29.07.2017 ora 16,00  la sediul din 
Bd. Uverturii  nr.81 -Bucureşti 
Sector 6  Bucureşti şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mente prevazute  la art.6, sect.2, 
conform H.G. nr.286/2011 *actua-
lizată. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului:  -Concursul se va 
desfăşura astfel: • Proba scrisă/ 
practică/ interviul se va desfăşura  
în Bdl. Uverturii  nr.81 -Bucureşti 
Sector 6. Condiţiile de desfăşurare 
a concursului sunt afişate la sediul 
din strada Bd. Uverturii nr.81. 
Bucuresti sector 6.

PRESTĂRI SERVICII  
l Avocat accesibil tuturor. 
Anulare amenzi, restituire permis, 
plangeri penale, mosteniri. Sunati 
chiar acum. 0734.718.128.

CITAȚII  
l Numita Szabo Niculina, cu 
ultimul domiciliu în Timişoara, 
b-dul.Regele Carol I, nr.10, este 
chemată la Judecătoria Timişoara, 
P-ţa Ţepeş Vodă, nr.2, Sala 327, în 
ziua de 07.07.2017, Completul 
C3C, ora 09:00, în calitate de Pârât, 
în proces cu Szabo Vasile Teodor în 
calitate de Reclamant, având ca 
obiect divorţ. În caz de neprezen-
tare a părţilor, judecata se va face 
în lipsă, dacă se solicită în scris 
acest lucru de către una din părţi.

l Se citează numita Saturn 
Codreanu Elena din Mun. Petro-
ş a n i ,  î n  d o s a r  n u m ă r u l 
3171/278/2015, emis de către Jude-
cătoria Petroşani, având ca obiect 
hotărâre care sa ţină loc de act 
a u t e n t i c  D I S J U N G E R E 
DOS.10223/278/2009 în proces cu 
Ardeleanu Ion, cu termen de jude-
cată la data de 28.06.2017.

l România, Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici; Birou Individual 
Notarial „Simescu Gheorghe”, 
Sediul :  Caransebeş ,  s tr.N. 
Bălcescu, nr. 3, ap.2; Licenţă de 
f u n c ţ i o n a r e  n r . 
274/3371/14.08.2014; Dosar succe-
soral nr. 139 conexat la dosar 
140/2017. Citaţie. Subsemnatul 
Sirbu Marius, Domiciliul: necu-
noscut. Prin prezenta vă rugăm să 
vă prezentaţi la biroul nostru în 
data 29 iunie 2017, ora 11.00, în 
vederea dezbaterii procedurii 
succesorale de pe urma defunc-
ţ i l o r :  S i rbu  Mar ia ,  CNP: 
2221208110646, decedată la data 

de 22.11.2010, cu ultimul domi-
ci l iu în Caransebeş,  județ 
Caraş-Severin, şi Sirbu Marius-
Oscar, identic cu Sirbu Marius-
Oskar, CNP: 1591025110646, 
decedat la data de 10.04.2015, cu 
ultimul domiciliu în Caransebeş, 
judeţ Caraş-Severin. Vă rugăm să 
aduceţi toate actele ce le deţineţi în 
legătură cu această succesiune 
(testamente, titluri de proprietate 
privind imobilele defuncţilor, acte 
de vânzare, donaţie, partaj, extrase 
de carte funciară) certificate de 
stare civilă (naştere, căsătorie 
înfiere, deces) carte de identitate. 
Notar public, Simescu Gheorghe.

l România, Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici; Birou Individual 
Notarial „Simescu Gheorghe”; 
Sediul: Caransebeş, str.N.Bălcescu, 
nr.3, ap.2; Licenţă de funcţionare 
nr. 274/3371/14.08.2014; Dosar 
succesoral nr.139 conexat la dosar 
140/2017. Citaţie. Subsemnatul 
Sirbu Dimitrie, Domiciliul: necu-
noscut. Prin prezenta vă rugăm să 
vă prezentaţi la biroul nostru în 
data 29 iunie 2017, ora 11.00, în 
vederea dezbaterii procedurii 
succesorale de pe urma defunc-
ţ i l o r :  S i rbu  Mar ia ,  CNP: 
2221208110646, decedată la data 
de 22.11.2010, cu ultimul domi-
ci l iu în Caransebeş,  județ 
Caraş-Severin, şi Sirbu Marius-
Oscar, identic cu Sirbu Marius-
Oskar, CNP: 1591025110646, 
decedat la data de 10.04.2015, cu 
ultimul domiciliu în Caransebeş, 
judeţ Caraş-Severin. Vă rugăm să 
aduceţi toate actele ce le deţineţi în 
legătură cu această succesiune 
(testamente, titluri de proprietate 
privind imobilele defuncţilor, acte 
de vânzare, donaţie, partaj, extrase 
de carte funciară) certificate de 
stare civilă (naştere, căsătorie 
înfiere, deces) carte de identitate. 
Notar public, Simescu Gheorghe. 

l Nap Gavrila, soţia lui Farcas 
Constantin, Bonda Vasile Tingo, 
Vartan Simion, Vartan Maria, Nap 
Maria, Nap Veronica, Oarga 
Aurelia Lui Tudor, Oarga Victoria 
Lui Tudor, Farcasan Constantin şi 
soţia Farcasan Amalia, Culda 
Costan Lui Simion, Vartan Simion 
Lui Simion, Vartan Maria Mar. 
Bus Costan, Nap Zamfira, Nap 
Gheorghe, Varga Ana, Nap Vasile, 
Roba Victoria, Varga Ana, Nap 
Vasile, Roba Victoria, Nap 
Gheorghe sunt citaţi pe data de 
08.08.2017 la Judecătoria Turda în 

dos. nr.4623/328/2013 în calitate de 
pârâţi.

l Domnul Pichiu Constantin, in 
calitate de parat, este chemat in 
j u d e c a t a  i n  d a t a  d e   2 2 
iunie 2017, orele 8:30, la Judeca-
toria Iasi,  in dosarul civil 
nr.  14865/245/2015,  avand ca 
obiect succesiune, in contradic-
toriu cu Pichiu Elena s.a.

DIVERSE  
l Castigatorii tombolei C&A 
Customer Experience in urma 
extragerii din luna mai 2017, 
premii ce constau in cate un 
voucher de 400 RON, sunt dna 
Svetlana Cazanjiu, dna Alexandra 
Cojocea, dna Claudia Stefania 
Alexoaei, dna Florentina Vlad si 
dna Florica-Cristina Hututui

l Anunţ public privind decizia 
etapei de încadrare. SC Ober-
hauser Invest SRL, titular al 
proiectului “Imobil de aparta-
mente, împrejmuire şi branşa-
mente utilităţi”, propus a se realize 
în Municipiul Baia Mare, Str. 
Victoriei f.n, jud. Maramureş, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului: “nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului şi nu 
se supune evaluării adecvate”, în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată,  pentru 
proiectul mai sus menţionat. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Mara-
mureş, cu sediul în localitatea Baia 
Mare, Str. Iza nr. 1A, jud. Mara-
mureş, în zilele de luni-joi, între 
orele 08:00-16:30 şi vineri între 
orele 08:00-14:00 precum şi la 
următoarea adresa de internet 
http://apmmm.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta cometarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ 
în presă.

l Subscrisa LICEV GRUP 
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, 
str. Horea, bl.A2, parter, jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/
Fax: 0255/212940, notifică înce-
perea procedurii de lichidare şi 
radiere împotriva debitorului S.C. 

BM Blesic Company S.R.L., prin 
Rezoluția nr.3364/07.06.2017 
pronunţată  de  Tr ibunalul 
Caraş-Severin,  în Dosarul 
9022/06.06.2017, cu sediul social în 
sat  Iablanita,  nr.385,  jud. 
Caraş-Severin, Nr. Registrul 
Comerţului J11/286/2014, CUI 
33305494. Debitoarea are obligaţia 
ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună 
la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art.67 alin.(1) din 
Legea nr.85/2014 privind proce-
dura insolvenţei. Creditorii debito-
rului S.C. BM Blesic Company 
S.R.L trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală a aces-
tuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei la Tribunalul 
Caraş-Severin până la termenul 
limită din data de 10.07.2017. 
Cererile trebuie însoțite de taxa de 
timbru în valoare de 200 lei.

l Subscrisa LICEV GRUP 
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, 
str. Horea, bl.A2, parter, jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/
Fax: 0255/212940, notifică înce-
perea procedurii de lichidare şi 
radiere împotriva debitorului S.C. 
General Concrite Optimus S.R.L., 
prin Rezoluția nr.3266/31.05.2017 
pronunţată  de  Tr ibunalul 
Caraş-Severin,  în Dosarul 
8804/30.05.2017, cu sediul social în 
Anina, str. Sfinta Varvara, nr.51, 
jud. Caraş-Severin, Nr. Registrul 
Comerţului J11/389/2013, CUI 
32059650. Debitoarea are obligaţia 
ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună 
la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art.67 alin.(1) din 
Legea nr.85/2014 privind proce-
dura insolvenţei. Creditorii debito-
rului S.C. General Concrite 
Optimus S.R.L trebuie să proce-
deze la înscrierea la masa credală 
a acestuia prin depunerea cererii 
de admitere a creanţei la Tribu-
nalul Caraş-Severin până la 
termenul limită din data de 
10.07.2017. Cererile trebuie înso-
țite de taxa de timbru în valoare de 
200 lei.

l Dinescu Constantin şi Turcescu 
Cătălin Jean, titular al proiectului 
„Construire douăzeci de locuinţe 
cuplate şi individuale cu utilităţi, 
împrejmuire teren, organizare de 
şantier”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia de 

Protecţia Mediului Ilfov în cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată,  pentru 
proiectul „Construire douăzeci de 
locuinţe cuplate şi individuale cu 
utilităţi, împrejmuire teren, orga-
nizare de şantier”, propus a fi 
amplasat în Jud.Ilfov, Otopeni, 
Strada 23 August, nr cad. 102189. 
Nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului şi evaluării adec-
vate. Proiectul deciziei de înca-
drare  ş i  mot ive l e  care  o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov din Bucureşti, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, 
în zilele de luni până joi, între 
orele 09-13.00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet: www.
apm-ilfov.ro în termen de 5 zile de 
la data publicării prezentului 
anunţ, până la data de 20.06.2017.

l Unitatea administriativ -terito-
riala Pojejena, din judetul 
Caras-Severin, anunta publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru Sectorul cadastral 
nr.17,18,19,20,22,24 comuna Poje-
jena, sat  Belobresca, incepand cu 
data de 19.06.2017, pe o perioada 
de 60 zile, la sediul primariei Poje-
jena si la scoala Belobresca, 
conform art.14, ali.1 si 2 din Legea 
cadastrului si a publicitatii imobi-
liare nr. 7 /1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor fi 
depuse la sediul primariei si pe 
site-ul agentiei nationale de 
cadastru si publicitate imobilirara.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, în cali-
tate de lichidator judiciar al Tactic 
Hoz SRL desemnat prin inche-
ierea de sedinta din data de 
12.06.2017, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti -  Secţia a VII - a 
Civilă,  în dosar nr. 18046/3/2017, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedură simplificată preva-
zută de Legea nr. 85/2014  împo-
triva Tactic Hoz SRL, cu sediul în 
Bucureşti Sectorul 2, Str. Maşina 
De Pâine, Nr. 37, CAM.1, Bloc 2, 
Scara 1, Etaj 6, Ap. 25, CUI 
26225309, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/11078/2009. 
Persoanele fizice şi juridice care 
înregistrează un drept de creanţă 
împotriva Tactic Hoz SRL, vor 
formula declaraţie de creanţă care 
va fi inregistrată la grefa Tribu-
nalul Bucureşti - Secţia a VII - a 
Civilă, cu referire la dosarul nr. 
18046/3/2017, în urmatoarele 
condiţii: a) termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul creanţelor  
28.07.2017; b) termenul limita 
pentru verificarea creanţelor, 
intocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor 08.08.2017; c) termenul 
limita pentru definitivarea tabe-
lului creanţelor la 03.09.2017; d) 
data primei şedinţe a adunarii 
generale a creditorilor 14.08.2017, 
ora 14.00; e) adunarea generală a 
asociaţilor  Tactic Hoz SRL la data 
de 26.06.2017, ora 14.00 la sediul 
lichidatorului judiciar.

l Firma Fresh Food Distribution 
Network SRL cu sediul în str. 
Maşina de Pâine nr.1, bl.1, sc.4, 
ap.116, sector 2, Bucuresti, înregis-
trată la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu 
C.U.I. nr.140044856 informează 
pe cei interesaţi ca s-a depus solici-

tarea pentru emiterea autorizaţiei 
de mediu pentru activitatea Prelu-
crarea şi Conservarea Fructelor şi 
Legumelor, CAEN-1039 desfăşu-
rată în str. Carauşilor nr.31, sector 
2, Bucureşti. Informaţii se pot 
solicita la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 
(Barajul Lacul Morii- în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 
9:00-12:00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucureşti  
în  termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.  

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Olt organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribu-
irea contractului de închiriere a 
unor spaţii în suprafaţă totală de 
3mp, aflate în Slatina, str.Mihai 
Eminescu, nr. 19-21, în incinta 
sediului Centrului de Reţinere şi 
Arestare Preventivă, după cum 
urmează: 1 mp în camera nr.6, 1 
mp în camera nr.11 şi 1 mp în 
camera de aşteptare şi percheziţie 
corporală la încarcerare, în scopul 
implementării unui sistem de efec-
tuare a convorbirilor telefonice 
pentru persoanele private de liber-
tate, conform art.133 şi art.246 din 
HG nr.157/2016 privind regimul 
de aplicare a Legii nr.254/2013. 
Persoanele interesate se vor 
prezenta la sediul unităţii din 
Slatina, str.Primăverii, nr.15, jud.
Olt,  de unde,  în perioada 
09-26.06.2017, orele 08.00-11.00, 
pot solicita în scris fişa de date a 
achiziţiei, care se obţine contra 
sumei de 5.00 lei.

l Anunţ de participare  privind 
concesionarea prin licitatie 
publica: 1.Informatii generale 
privind concedentul: Consiliul 
Local Babadag; Cod fiscal: 
4508533; Adresa: Judetul Tulcea, 
Orasul Babadag, Str. Republicii, 
Nr.89 Nr. tel: 0240/561 012, fax: 
0240/562 939; e-mail:urbanism@
primaria-babadag.ro. 2. Informatii 
generale privind obiectul concesio-
narii: – teren cu suprafata de 33 
mp situat pe str. M.Viteazu F.N.; 3. 
Informatii privind documentatia 
de atribuire: 3.1. orice persoana 
interesata are dreptul de a solicita 
si de a obtine documentatia de 
atribuire, punerea la dispozitia  
oricarei persoane interesate care a 
inaintat o solicitare in acest sens, a 
unui exemplar din documentatia 
de atribuire se realizeaza in mod 
direct, nerestrictionat si deplin, 
prin mijloace electronice sau pe 
suport de hartie. 3.2. Comparti-
mentul responsabil din cadrul 
concedentului: Biroul Urbanism 
din cadrul Primariei orasului 
Babadag, str. Cabanei nr. 5. 3.3. 
Documentatia de atribuire se pune 
la dispozitia solicitantilor in mod 
gratuit. 3.4. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor 25.06.2017. 
4. Informatii privind ofertele: 4.1 
Data limita de depunere a docu-
mentelor : 06.06.2017, ora 09,00 la 
secretariatul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr. 89, 
Babadag, jud. Tulcea, in 1 exem-
plar. 5. Sedinta de deschidere va 
avea loc in data de 06.06.2017, ora 
10.00 la sediul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.
Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea litigi-
ilor aparute:contestatiile se depun 
in termen de 5 zile de la comuni-
carea rezultatului procedurii la 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de 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 MARTIN GHEORGHE - Albeștii de Argeș - Dobroțu, 

după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; 

Autoturism Dacia Logan, 3.640 lei. Prețurile de pornire 

menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu 

rata inflației, fiind a patra 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 (plata 

să fie efectuată astfel încât în ziua licitației, suma să poată fi 

confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 

Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 

celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 

fiscală republicat, până în ziua de 04.07.2017. Licitația va avea loc 

în data de 05.07.2017, ora 13.00, la sediul Serviciului Fiscal 

Municipal Curtea de 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 

telefon 0248.722.159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice     

Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 

Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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 RAD STELA CRISTINA - Albeștii de Argeș - 

Dobroțu, după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; 

Autoturism Dacia Solenza, 1.810 lei. Prețurile de pornire 

menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu 

rata inflației, fiind a patra 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    

(plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației, suma să    

poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 

Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 

celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 

fiscală republicat, până în ziua de 04.07.2017. Licitația va avea loc 

în data de 05.07.2017, ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal 

Municipal Curtea de 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 

telefon 0248.722.159.
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sediul proprietarului,mentionat la 
punctual 1, iar actiunea in justitie 
se introduce la sectia de contencios 
administrativ  a Tribunalului 
Tulcea in termen de 30 zile. 7. 
Data transmiterii anuntului  catre 
institutiile abilitate in vederea 
publicarii: 15.06.2017.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren/constructii 
inscris in C.F. nr. 30101/Slatina - 
Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche, 
Cad: C1, Top: 31, aflat in proprie-
tatea debitoarei SC Mannheim Oil 
SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic " Statie distributie carbu-
ranti". Pretul de pornire al licitatiei  
este de 1.377.195.43 Lei + T.V.A, 
(echivalentul a 302.900 EUR, la 
cursul BNR de azi, 05.05.2017, 1 
EUR = 4.5467 Lei). Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 1.000 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 19.06.2017, 
orele 11.00, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
mobile, reprezentand mijloace fixe 
si obiecte de inventar, aflate in 
proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situate admi-
nistrativ in Caransebes, Calea 
Severinului, nr. 7, jud. Caras - 
Severin. Pretul de pornire al licita-
tiei  este conform centralizatorului 
anexat raportului de evaluare + 
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 100 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 23.06.2017, 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 Ministerul Apărării Naționale, 
prin U.M. 02648 București, orga-
nizează licitație publică cu strigare 
în vederea închirierii a 2mp pentru 
instalarea a două automate cu 
funcție de tipărire, scanare și 
copiere a documentelor. Licitația 
are loc în ziua de 27.07.2017, ora 
09.00, la sediul U.M. 02648 din 
Bd. George Coșbuc, Nr. 39-49, 
Sector 5, București. În caz de 
neadjudecare, licitația se repetă în 
data de 07.08.2017 ora 09.00 și în 
data de 17.08.2017, la aceeași 
adresă. Condițiile privind partici-
parea și adjudecarea sunt cuprinse 
în caietul de sarcini, care se poate 
procura de la sediul U.M. 02648, 
contra sumei de 2 lei, care se va 
depune la casieria unității. Ofer-
tele, împreună cu celelalte docu-
mente, se depun la registratura 
uni tăț i i ,  până la  data  de 
27.07.2017, ora 08.50. Garanția de 
participare este de 0,55 euro (se 
plătește la casieria U.M. 02648, în 
lei, la cursul B.N.R. valabil la data 
efectuării plății) și trebuie depusă 
până la data de 27.07.2017, ora 
08.50. Informații suplimentare se 

pot obține la sediul U.M. 02648 
sau la telefonul 021.335.46.69, 
interior 0131. 

l „În conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al 
Comunei Poiana Mărului, Judeţul 
Brașov  nr. 31/26.05.2017, Comuna 
Poiana Mărului, cu sediul în 
Poiana Mărului, str. Principală nr. 
189, judeţul Brașov, telefon 
0368/008176, fax 0368/008177, 
organizează licitaţie publică 
deschisă pentru închirierea unui 
teren în suprafaţă masurată de 
548 mp în scopul edificării pe 
acesta a unei “staţii de distribuţie 
combustibili modulară “. Terenul 
propus la închiriere este situat în 
Comuna Poiana Mărului în 
imediata apropiere a Postului de 
Poliţie, limitrof DN 73 A, fiind 
înscris în CF 102748 (provenită 
din conversia de pe hartie a CF 
3579) a Comunei Poiana Mărului, 
la A1 sub nr. top 4351/4 – “teren în 
suprafată de 499 MP”. Închirierea 
se va face pe o perioadă de 10 ani 
începând cu data semnării 
contractului de închiriere. Preţul 
de închiriere de la care va porni 
licitaţia va fi de 1 leu/ mp/ lună. 
Supralicitarea deschisă se va face 
la pasul de 0,1 lei/ mp, taxa de 
participare la licitaţie este de 100 
lei iar garanţia de participare la 
licitaţie este de 400 lei. Licitaţia se 
va desfășura în data de 29 iunie 
2017, ora 13.00 la sediul Primăriei 
Comunei  Poiana Mărului . 
Înscrierea la licitaţie se poate face 
până la data de 28 iunie 2017, ora 
14.00. Documentaţia de atribuire 
cuprinzând instrucţiunile, docu-
mentele necesare pentru înscrierea 
la licitaţie și condiţiile de închiriere 
se poate achiziţiona la preţul de 
100 lei de la sediul Primăriei 
Comunei  Poiana Mărului , 
compartimentul financiar-con-
tabil. Persoanele juridice interesate 
vor depune în plic pe lângă inscri-
surile solicitate prin documentaţia 
de atribuire proiectul tehnic al 
staţiei de distribuţie combustibil pe 
care intentionează sa o amplaseze 
pe terenul inchiriat.”

l Debitorul Kaproni Transport 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
Mijloace de transport (autoutili-
tare, capete tractor, semiremorci) 
în valoare de 87.567,00Euro 
exclusiv TVA. Prețul Regulamen-
tului de licitație pentru bunurile 
aflate în patrimoniul debitoarei SC 
Kaproni Transport SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitațiilor pentru 
mijloacele de transport aparținând 
SC Kaproni Transport SRL repre-
zintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO43BITR003010072528RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
rești, Ag. Ploiești până la orele 
14.00 am din preziua stabilită lici-
taţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeași dată a 
Regulamentului de participare la 
licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloacele de transport aflate în 

patrimoniul debitoarei prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 23.06.2017, ora 12.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 
30.06.2017, 07.07.2017, 14.07.2017, 
21.07.2017, ora 12.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna nr.44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat și pe site www.dinu-
urse.ro.

l Administraţia Naţională „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală 
de Apă Siret, cu sediul în Bacău, 
str. Cuza Vodă, nr.1, judeţul 
B a c ă u ,  c o d :  6 0 0 2 7 4 , 
t e l . 0 2 3 4 . 5 4 1 . 6 4 6 ,  f a x : 
0234.510.050,  în calitate de 
unitate locatoare, anunţă organi-
zarea în zilele de 10 și 11 iulie 2017 
a licitaţiilor publice cu ofertă în 
plic închis privind închirierea de 
bunuri imobile, terenuri situate în 
albiile minore ale râurilor, pe raza 
judeţelor Bacău, Neamţ, Suceava, 
Botoșani, Vrancea, Buzău și Iași. 
Închirierea are ca scop înlăturarea 
materialului aluvionar (exploatare 
agregate minerale) pentru asigu-
rarea scurgerii optime în albie. 
Durata închirierii este de 2 ani. 
Garanţia de participare este de 
10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale, respectiv 0,56 Lei/ mp/ an, 
pentru fiecare dintre următoarele 
bunuri imobile, licitaţiile urmând 
a se derula astfel: În data de 10 
iulie 2017, Judeţul Vrancea: Râul 
Milcov: Cernat/Câmpineanca 
20.522mp; Pietroasa /Câmpi-
neanca 27.899mp; Râul Putna: 
Balta Raţei-Vânători/Vânători 
23.936mp; Ciușlea /Vânători și 
Garoafa 26.062mp; Răchitosu 
S u d / Vâ n ă t o r i  ș i  G a r o a f a 
37.195mp; Putna Seacă/Ţifești 
30.830 mp; Râul Zăbala: Aval 
confl.Năruja/Năruja 15.593mp; 
Râul Râmna: Gugești/Gugești 
8.032mp; Judeţul Buzău: Râul 
Rm. Sărat: Rubla/ Valea Râmni-
cului 18.374mp; Judeţul Bacău: 
Râul Siret: Amonte confl. Mora/ 
Negri și Săucești 13.000mp; 
Traian/Săuceșt i  19.707mp; 
Hâr l e ș t i  amonte /F i l ipe ș t i 
38.094mp; Onișcani-Şerbănești/
Filipești și Icușești 50.000mp; Râul 
Bistriţa: Buhuși XL/Buhuși 
38.033mp; Râul Trotuș: Cuchiniș 
amonte Ursul /Brusturoasa 
20.000mp. În data de 11 iulie 
2017: Judeţul Suceava: Râul Siret: 
Verești aval LEA/ Verești 8.644mp; 
Cândeșt i  ava l  I /Grămeșt i 
18.000mp; Silistea1/Dolhasca 
34.000 mp; Silistea 2/ Dolhasca 
27.800mp; Râul Suha: Stulpicani 
aval 2/Frasin 20.000mp; Râul Clit: 
La Clit /Arbore 14.100mp; Râul 
Suceviţa: Marginea 4/Marginea 
20.000mp; Judeţul Botoșani: Râul 
Siret: Corni Baltaru /Corni 15.000 
mp; Icușeni mal drept/Vorona 
13.268mp; Judeţul Iași: Râul Siret: 
Mogoșești/ Mogoșești Siret 20.000 
mp; Butea Nord/Butea și Răchi-
teni 30.000mp; Judeţul Neamţ: 
Râul Cracău: Dănești /Girov 
32.000 mp; Râul Ozana: Stânca/
Pipirig 50.000mp. Facem preci-
zarea că pentru perimetrele situate 
în Situl Natura 2000 ROSPA 0072 
-„Lunca Siretului Mijlociu”, 
respectiv Hârlești amonte, Oniș-

cani-Şerbănești, Mogoșești, Butea 
Nord este interzisă activitatea de 
exploatare a agregatelor minerale, 
precum și efectuarea de activităţi 
conexe în perioada 15 martie-15 
august. De asemenea, tot în data 
de 11 iulie 2017 vor mai fi scoase la 
licitaţie suprafeţele de: 351,00mp 
teren albie minoră râu Cernu în 
comuna Poduri, jud.Bacău, la 
preţul minim de 0,48Lei/mp/lună 
(respectiv 168,00 Lei/lună), fără 
TVA, garanţia de participare fiind 
de 202,00 Lei, în vederea realizării 
unei căi de acces peste râul Cernu, 
respectiv a unui pod temporar de 
trecere spre zona cu sonde de 
foraj, pentru o perioadă de 10 ani; 
963,00mp albie minoră râu Tazlău 
Sărat în localitatea Bolătău, 
comuna Zemeș, jud.Bacău, la 
preţul minim de 0,27Lei/mp/lună 
(respectiv 260,00 Lei/lună), fără 
TVA, garanţia de participare fiind 
de 312,00Lei, în scopul realizării 
lucrărilor de subtraversare a râului 
cu conducte noi pentru trans-
portul gazelor, pentru o perioadă 
de 1 an. Garanţia de participare 
poate fi constituită sub forma unei 
scrisori de garanţie bancară elibe-
rată de o bancă din România în 
favoarea unităţii locatoare sau a 
unui ordin de plată, confirmat 
prin extras de cont, în contul: 
RO51TREZ0615005XXX013935 
-Trezoreria Bacău, CIF: 33839263. 
Condiţiile de participare sunt 
precizate în caietul de sarcini. 
Ofertele vor fi depuse astfel: 
-pentru bunurile imobile licitate în 
data de 10.07.2017, oferta va fi 
depusă în data de 10.07.2017, 
până la ora 9.30, plicurile urmând 
a fi deschise în aceeași zi, la ora 
10.00; -pentru bunurile imobile 
licitate în data de 11.07.2017, 
oferta va fi depusă în data de 
11.07.2017, până la ora 9.30, plicu-
rile urmând a fi deschise în aceeași 
zi, la ora 10.00. Caietul de sarcini, 
în valoare de 1.250,00 Lei, poate fi 
achiziţionat de la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Siret -birou 
Patrimoniu sau cu ordin de plata 
î n  c o n t u l : 
RO69TREZ061502201X013928 

- Tr e z o r e r i a  B a c ă u ,  C I F : 
RO18264854, începând cu data de 
16.06.2017 și până în ziua anteri-
oară desfășurării licitaţiilor. Vala-
bilitatea obligatorie a ofertei este 
de 90 de zile de la data deschiderii 
acesteia. Prezentul anunţ este 
postat pe site-ul: www.rowater.ro/
dasiret, la rubrica Anunţuri -Lici-
taţii Active.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Primăria Comunei 
Bucov, Str.Constantin Stere, nr.1, 
Bucov, cod poștal: 107110, judeţul 
Prahova, cod fiscal: 2843531, 
telefon: 0244.275.046, fax: 
0244.275.170, e-mail: pbucov@
yahoo.com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: licitaţie deschisă în vederea 
concesionării pentru: suprafaţa 
din domeniul public al comunei 
Bucov,  jud.Prahova:  teren 
157.457mp, din care suprafaţă 
luciu de apă de 102.893mp situat 
în Tarla 92 Parcele 3986/3, 3986/7, 
3992, 3995, 3996, 3997, 3999/1 și 
parte din construcţia C1, respectiv 
suprafaţa de 93,02mp aflată în 
proprietatea comunei Bucov, din 
care mai puţin amprenta la sol a 
clădirii C1 și calea de acces către 
aceasta conform Carte funciară 
nr. 5969/09.09.2002. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Va fi pusă la dispoziţie la sediul 
Primăriei Comunei Bucov, jud.
Prahova. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Biroul Registratură al 
Primăriei Comunei Bucov, str.
Constantin Stere, Nr.1, cod poștal: 
1 0 7 1 1 0 ,  j u d . P r a h o v a . 
3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului  /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Biroul 
Registratură al Primăriei Bucov, 
str.Constantin Stere, Nr.1, cod 
poștal: 107110, jud.Prahova. 
3.3.Costul și condiţiile de plată 

pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: Contrava-
loarea documentaţiei de atribuire 
este de 10Lei, iar taxa de partici-
pare 100Lei. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este în valoare de 
2.043Lei și va fi plătită în contul 
Unităţii Administrativ Teritoriale 
P r i m ă r i a  B u c o v ,  n r . 
RO62TREZ5395006XXX000056, 
deschis la Trezoreria Boldesti 
Scaieni, cod fiscal: 2843531. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 03.07.2017, ora 
12.30. 4.Informaţii privind ofer-
tele: Oferta va conţine 2 plicuri 
sigilate unul interior și unul exte-
rior ce conţin documentele solici-
tate în caietul  de sarcini . 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 06.07.2017, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratură- Primăria 
Comunei Bucov, str.Constantin 
Stere, nr.1, cod poștal: 107110, jud. 
Prahova. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta se depune într-un 
singur exemplar original. 5.Data și 
locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 06.07.2017, ora 10.30, la 
sediul Primăriei Comunei Bucov, 
str.Constantin Stere, nr.1, cod 
poștal: 107110, jud.Prahova- Birou 
Primar. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Prahova, Str.Văleni, nr.44, cod 
poștal: 100125, tel.0244.544230, 
fax: 0244.541.272. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 14.06.2017. 

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu 
sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr. 
32C, organizeaza procedura “lici-
tatie deschisa”, cu oferte de pret in 
plic inchis, in vederea atribuirii 
contractului de achizitie: BITUM 
RUTIER. Procedura de achizitie 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 

alin. (2) din din Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 29, 

luna iunie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 

publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC MEG SRL, cod de identificare fiscală 

9098841, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Prundu, județul Giurgiu, licitația a III - a: Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 

cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 

1. Grapă cu discuri Kuhn XM32, serie K5980, an fabricație 2009, nr. rânduri 32, lățime 3,5 m, BNP 

Paribas Leasing Group IFN, 22.300 lei, 19%; 2. Grapă Rotativă serie HR4003D, an fabricație 2008, 

BNP Paribas Leasing Group IFN, 15.900 lei, 19%; 3. Tractor John Deer model 6930, serie șasiu 

L6930G622508, an fabricație 2009, nr. ore funcționare 7.050, putere motor 160 CP, nr. axe 2, BNP 

Paribas Leasing Group IFN, 68.000 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 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 se prezinte la termenul de 

vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul 

unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, 

actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul 

de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). 

declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă 

cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respec-  

tiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - taxa de participare la licitație se 

virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 

municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se va depune 

conform modelului prevăzut în anexă nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor 

unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale; - licitația se va desfășură conform 

Ordinului 1129/26.05.2009. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu doamna Chiripuci Mihaela. Data afișării: 13.06.2017.
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se va desfasura conform prevede-
rilor  “Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea achizi-
tiilor”  al SC Citadin SA Iasi. 
Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa inde-
plineasca conditiile cerute in 
"Documentatia de achizitie". 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 23.06.2017 pe baza de 
cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care solicita 
in scris accesul la documentatie cu 
date de identificare clara si cu 
declaratie pe propria raspundere 
privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi 
aplicat pentru evaluarea ofertelor: 
pretul cel mai scazut. Documen-
tatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC Citadin SA pana la data 
de  26.06.2017, ora 10:00. Deschi-
derea ofertelor va avea loc la data 
de  26.06.2017, ora  12:00, la 
sediul S.C. Citadin S.A. Relatii 
suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de 
participare se pot obtine la tel.: 
0232-240.887, fax: 0232-240.884.

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, constand in autoturism 
Volkswagen Beetle, an fabricatie 
2012, combustibil Benzină, capa-
citate cilindrica 1197 cm3, putere 
77 kw, culoare Galbenă, 9641 
kilometri, stare tehnica satisfăcă-
toare, in valoare totala de 8.000 
euro exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului mobil apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data 
de 23.06.2017 ora 14.00, prin lici-
tatie 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 
30.06.2017, 07.07.2017, 14.07.2017 
și 21.07.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, 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 organizare a 
acestora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona la sediul lichidatorului 
judiciar sau prin virament bancar. 
Costul unui caiet de sarcini este 
de 400 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii supli-
mentare  se  pot  obt ine  la 
tel.021.227.28.81.

l Primăria Municipiului Piatra 
Neamţ anunţă organizarea licita-
ţiei publice deschise în vederea: 
Vânzării bunului imobil –  teren + 
constructie,centrală termica(CT3) 
proprietatea privată a munici-
piului Piatra Neamţ, în suprafaţă 
de 257 mp, situat în str. Mihai 
Eminescu, fn. Preţul de pornire la 
licitaţie este de 328.305 lei pentru 
constructie si 121.075 lei pentru 
teren conform HCL nr. 298 din 
30.09.2015; Vânzării bunului 
imobil –  teren + constructie,cen-
trală termica(CT1) proprietatea 
privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 289 mp, 
situat în str. Viorelelor, fn. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 
385.971 lei pentru constructie si 
121.023 lei pentru teren conform 
HCL nr. 298 din 30.09.2015; 
Vânzării bunului imobil –  teren + 
constructie,centrală termica(CT 
53) proprietatea privată a munici-
piului Piatra Neamţ, în suprafaţă 
de 190 mp, situat în str. Cuejdi, 
fn. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 222.527 lei  pentru 
constructie si 79.565 lei pentru 
teren conform HCL nr. 298 din 
30.09.2015; Vânzării bunului 
imobil –  constructie (fosta 
centrală termica ne. 33 – dezafec-
tată) în suprafaţă de 348 mp, cu 
terenul aferent în suprafață de 
348 mp, aparținând domeniului 
privat al municipalității, situată 
în str. Dărmănești fn.  Preţul de 
pornire la licitaţie este de 378.525 
lei pentru constructie si 59.228 lei 
pentru teren conform   HCL nr. 
267 din 27.08.2015; Vânzării 
bunului imobil – constructie 
(fosta centrală termica ne. 27 – 

dezafectată) în suprafaţă de 360 
mp, cu terenul aferent în supra-
față de 360 mp, aparținând 
domeniului privat al municipali-
tății, situată în str. Dărmănești fn. 
Preţul de pornire la licitaţie este 
de 386.046 lei pentru constructie 
si 61.270 lei pentru teren conform  
HCL nr. 267 din 27.08.2015; 
Vânzări i  bunului  imobil  – 
constructie (fosta centrală termica 
ne. 28 – dezafectată) în suprafaţă 
de 351 mp, cu terenul aferent în 
suprafață de 351 mp, aparținând 
domeniului privat al municipali-
tății, situată în str. Dărmănești fn. 
Preţul de pornire la licitaţie este 
de 381.181 lei pentru constructie 
si 59.738 lei pentru teren conform  
HCL nr. 267 din 27.08.2015; 
Vânzări i  bunului  imobil  – 
constructie (fosta centrală termica 
ne. 10 – dezafectată) în suprafaţă 
de 393 mp, cu terenul aferent în 
suprafață de 393 mp, aparținând 
domeniului privat al municipali-
tății, situată în str. Pictor Grigo-
rescu fn.  Preţul de pornire la 
licitaţie este de 385.569 lei pentru 
constructie si 112.651 lei pentru 
teren conform HCL nr. 267 din 
27.08.2015; Vânzării bunului 
imobil – constructie (fosta 
centrala termica ne. 19 – dezafec-
tată) în suprafaţă de 311 mp, cu 
terenul aferent în suprafață de 
311 mp, aparținând domeniului 
privat al municipalității, situată în 
str. Constantin Mătase fn. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 
494.054,38 lei pentru constructie 
si 41.674 lei pentru teren conform 
HCL nr. 267 din 27.08.2015; 
Vânzări i  bunului  imobil  – 
constructie (fosta centrala termica 

ne. 21 – dezafectată) în suprafaţă 
de 350 mp, cu terenul aferent în 
suprafață de 350 mp, aparținând 
domeniului privat al municipali-
tății, situată în str. Nicolae Iorga 
fn. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 384.277 lei  pentru 
constructie si 59.568 lei pentru 
teren conform HCL nr. 267 din 
27.08.2015. Licitaţia va avea loc  
în data de 28 iulie 2017, ora 14.00 
la sala de ședinţe a Primăriei 
municipiului Piatra Neamţ, cu 
sediul în str. Ştefan cel Mare 
nr.6-8. Înscrierile si depunerea 
ofertelor  se fac până la data de 27 
iulie 2017 ora 16.30. inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra 
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 
6-8, Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghișeul Serviciului Patrimoniu, 
Autorizări și Transport, zilnic 
între orele 8,00-16,30, de unde se 
poate achiziționa și documentația 
licitației. Relaţii suplimentare la 
telefon 0233/218991, interior 207, 
zilnic între orele 8:00 – 16:30.

PIERDERI  
l  B r e b u l e t  A n d r e i  P FA , 
F40 /672 /19 .02 .2013 ,  CUI : 
31247257, declar pierdut certificat 
de înregistrare el iberat  la 
20.02.2013, seria B, nr.2711452.

l Pierdut certificat de ambarca-
tiune de agrement nr.A001827, 
pentru ambarcatiunea Black Sea 
Fishing cu numarul 052-BR, 
proprietar Ivanov Lucian Marius, 
domiciliat in Bucuresti, str.Barca 
nr.22, eliberat de Capitania 
Portului Braila, la 01 octombrie 
2015. Declar nul. 

l S.C. Geo Business Events 
S.R.L., J40/12017/2012, CUI 
RO30798738, cu sediul: Calea 13 
Septembrie nr. 65-69, bloc 65-67, 
sc. 2, ap. 40, sector 5, declară 
pierdut și nul certificat constatator 
de la terţi/ beneficiari.

l Declar pierdută autorizaţia 
sanitară de funcţionare nr. 
7455/18.06.2002 a cabinetului 
medical “C.T.I.A- D. Moţoc” 
eliberată de D.S.P.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 1327066 emis de 
O.N.R.C. București pentru CRIS-
NEL-MAR Impex S.R.L. Îl declar 
nul.

l Declar pe propria răspundere 
că contractul de casă emis pe 
numele Cojocaru Ioana (decedată) 
cu numărul anexa 3/267, de 
Primăria Valea Nucarilor, sat 
Agighiol, jud. Tulcea, pierdut.

l Pierdut certificat constatator nr. 
1670 din 25.01.2012 eliberat de 
O.R.C. Mehedinți pe numele P.F.A 
.Crudu S. Mihail. Se declară nul.

l Pierdut certificat pregătire profe-
sională conducător auto nr. 
0363004000/20.01.2016, card taho-
graf nr. 0000000007L2Q000/ 
07.01.2016 și certificat atestat 
gabarit depășit Seria CPCA nr. 
0323904/2016 eliberate de A.R.R. 
Mehedinți pe numele: Giurebe 
Nicolae. Se declară nule.

l Pierduta Legitimatie de Cala-
torie- pe numele Craciun Andreea. 
O declar nula.

ANUNȚURI

publicitate




