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OFERTE SERVICIU
l STAŢIE DE PRODUCERE A BETO-
NULUI  ANGAJEAZĂ ŞOFERI  + 
POMPAGIU CU EXPERIENŢĂ DE MINIM 
5 ANI, CATEGORIA B ŞI C, POSESORI DE 
ATESTAT PENTRU TRANSPORT MARFĂ. 
SALARIU ATRACTIV. RELAŢII LA 
TELEFON: 0727.887.521.
 
l Agenţie de turism on-line angajează agenţi de 
turism cu experienţă, cunoscători limba engleză, 
e-mail: emma_hartt@yahoo.com.
 
l Firmă consacrată de amenajări angajează 
rigipsari, zugravi, necalificaţi. Acordăm contract 
muncă, salariu negociabil (telefonic), bonuri 
masă, cazare gratuită (Bucureşti). Telefon: 
0766.251.547.
 
l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Mehedinţi cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin, B-dul Carol I nr.3, scoate la concurs în 
data de 29.05.2017 ora 10:00 - proba scrisă, la 
sediul agenţiei, postul temporar vacant de Refe-
rent, clasa III, grad profesional principal. Dosa-
rele se depun până în data de 23.05.2017, 
inclusiv. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei sau la tel. 0252/313860. 
Persoană de contact: Strinoiu Dragoş.
 
l Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare 
organizează concurs pentru ocuparea postului 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale - 
îngrijitor în cadrul Serviciului financiar, contabi-
litate, resurse umane şi administrativ, 
Compartimentul administrativ. Condiţii de 
participare la concurs: - studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; - vechime în muncă, minim 1 an.  
Dosarele de înscriere se pot depune la registra-
tura instituţiei până în data de 09.06.2017. 
Intervalul de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 15.06.2017, orele 10,00. Interviul: 
19.06.2017, orele 13,00. Relaţii suplimentare la 
telefon 0261-712.753.
 
l Primăria Comunei Scăeşti, judeţul Dolj, 
organizează concurs/examen, în conformitate cu 
Legea nr. 188/1999, pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă, perioadă nedeterminată, de 
referent (casier), studii medii, grad profesional 
debutant, în cadrul compartimentului impozite 
şi taxe, care va avea loc pe data 19.06.2017, ora 
11.00 -proba scrisă şi pe data de 21.06.2017, ora 
11.00 -interviul. Condiţii de participare: -studii 
medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-cunoştinţe de operare pe calculator -nivel 
mediu; -vechime: nu se cere. Termen depunere 
dosare: 20 zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Scăeşti. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Scăeşti, persoană de 
contact: Calota Irena, telefon: 0251.447.007.
 
l Primăria oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul H.G. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, scoate la concurs urmă-
toarele posturi contractuale vacante: şef servi-
ciu-Serviciul Gospodărire, Întreţinere, Reparaţii 
şi de Deservire, din cadrul Primăriei oraş 
Bragadiru, judeţul Ilfov; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă; -condiţii de vechime 
în muncă de minim 10 ani. Data limită depunere 
dosare: 31.05.2017 orele 12.00, la sediul Primăriei 
oraş Bragadiru. Concursul începe în data de: 
12.06.2017 orele 10:00 –proba scrisă, 14.06.2017 
orele 10.00: -interviul, şi se desfăşoară la sediul 
Primăriei oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul, 
bibliografia şi tematică de concurs se află afişate 
la avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
oraş Bragadiru sau la telefon 021/4480795, inte-
rior 113. Persoana de contact: Oanţă Monica.
 
l Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, 
bd. Lascăr Catargiu nr.54, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant în 
data de 14.06.2017, ora 10.00 proba scrisă, 
respectiv în data de 20.06.2017, ora 10.00 
interviu. Dosarele se depun la sediul Aeroclu-
bului României până la data 31.05.2017, ora 
12.00. Relaţii suplimentare se obţin la telefon 
0372.705.952 – persoana de contact Călin Cris-
tiana. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile specifice pentru postul scos la concurs 
astfel: -Muncitor Tr. I-AT Bucureşti- 1 post: 
studii generale; specializarea mecanică; vechime 
în muncă 10 ani.
 
l Filiala Judeţeană Teleorman  a AcoR  în 
temeiul Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republi-
cată, a Regulamentului- cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în 
trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011 şi 
a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publi-
ce,organizeaza la sediul Consiliului judeţean 
Teleorman, din Municipiul Alexandria  concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale vacante: 1. 1 Post Auditor public asistent cu 
minim 1 an vechime, 2. 1 Post Auditor public 
principal cu  minim 3 ani vechime, 3. 1 Post de 
Auditor public principal  cu minim 5 ani 
vechime, 4. 1 Post Auditor public superior  cu 
minim 9 ani vechime. Conditii generale: Pot  
participa la concurs  persoanele  care îndeplinesc  

următoarele condiții: 1. are cetățenia română, 
cetățenie a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic şi domiciliul în România; 2. cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; 3. are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; 4. are 
capacitate deplină de exercițiu; 5. are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinței medi-
cale de medicul de familie sau de unitățile sani-
tare abilitate; 6. îndeplineşte condițiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau alte condiții speci-
fice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 7. 
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice: 1. Studii de specialitate după 
cum urmează: -Studii superioare de lungă 
durată în domeniu acreditate, absolvite cu 
diplomă de licență-  economice  iar pentru postul  
cu vechime de minim 1 ani– studii superioare 
juridice. Concursul se va organiza de pe urmă-
torul calendar: Data limită pentru depunerea 
dosarelor: 12 iunie  2017; Selecţia Dosarelor: 12 
iunie 2017; Proba scrisă: 13.06.2017, orele 10.00  
la sediul Consiliului judeţean Teleorman, Proba  
interviu: 16.06.2017, orele 10.00 la sediul Consi-
liului judeţean Teleorman. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei comunei Talpa, judeţul 
Teleorman– Secretar comisie– Dl. Sandu Ilie. 
Detalii privind bibliografia  de concurs se pot 
obţine la sediul Primăriei comunei Talpa, judeţul 
Teleorman tel. 0247/898255.
 
l Comuna Viştea, cu sediul în localitatea Viştea 
de Jos, str.Principală, nr.132, judeţul Braşov, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: inspector de speciali-
tate, grad II, 1 post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 12.06.2017, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 13.06.2017, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: superioare; 
-vechime: 1 an; -cunoştinţe de operare /progra-
mare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel 
mediu; -capacitatea de a depăşi obstacolele sau 
dificultăţile intervenite în activitatea curentă, 
prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare 
şi asumarea riscurilor identificate; -atitudine 
activă în soluţionarea problemelor şi realizarea 
obiectivelor prin identificarea unor alternative 
eficiente de rezolvare a acestor probleme, atitu-
dine pozitivă faţă de ideile noi. 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 Comunei Viştea. Relaţii supli-

mentare la sediul Primăriei Comunei Viştea, 
persoană de contact: Cindulet Livia, telefon: 
0753.313.045, fax: 0268.247.304, e-mail: 
primaria.vistea@yahoo.com.
 
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, 
Jud.Teleorman, str.Libertăţii, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant: -1 post infirmier debutant în 
cadrul secţiei Obstetrică; -1 post infirmier debu-
tant în cadrul secţiei Ginecologie; -1 post infir-
mier debutant în cadrul secţiei Neurologie; -2 
posturi infirmier debutant în cadrul secţiei ORL; 
-1 post îngrijitoare în cadrul secţiei ORL. 
Condiţii specifice de participare la concurs 
pentru Infirmier debutant: -şcoală generală; 
-fără vechime. Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru Îngrijitoare: -şcoală generală; 
-fără vechime. Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă în data 
de 13.06.2017, ora 10.00, proba scrisă, iar data şi 
ora interviului vor fi anunţate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului şi 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la avizierul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Alexandria, la 
serviciul RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723 /0247.306.758. 
 
l Primăria Ciocăneşti, cu sediul în localitatea 
Ciocăneşti, sat Ciocăneşti, str.Cantacuzino, nr.79, 
județul Dâmbovița, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de execuţie de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent -compartiment stare civilă, 
conform Legii nr.188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici, consolidată 2009. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data 21 iunie 2017, ora 10.00; -interviul în data 

de 23 iunie 2017, ora 14.00. Condiții de partici-
pare: Candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor 
publici®®, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Condiții specifice: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; -cunoştințe de operare 
pe calculator, nivel mediu; -abilități în utilizarea 
mijloacelor moderne de comunicare (internet, 
e-mail, fax); -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: minim 1 an. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Ciocăneşti, judeţul 
Dâmboviţa. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Ciocăneşti, judeţul 
Dâmboviţa, persoană de contact: Viorica Mânzu, 
telefon/fax: 0245.261.336, e-mail: primaria_
ciocanesti@yahoo.co.in.
 
l Primăria oraşului Petrila anunță concurs 
pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contrac-
tuale vacante: -1 post şofer buldoexcavator I, 
studii medii sau profesionale, vechime minimă 
în specialitate 3 ani, permis de conducere cate-
goria B-C-E, aviz psihologic, cunoştințe minime 
de mecanică auto; -3 posturi muncitor calificat 
IV (zidar, instalator rețele termice şi sanitare, 

lăcătuş mecanic de întreținere şi reparații univer-
sale sau sudor), studii generale, şcoală profesio-
nală, liceu de profil sau curs de calificare în una 
din meseriile specificate, nu se solicită vechime; 
-1 post muncitor calificat I (zidar, instalator 
rețele termice şi sanitare, lăcătuş mecanic de 
întreținere şi reparații universale sau sudor), 
studii generale, şcoală profesională, liceu de 
profil sau curs de calificare în una din meseriile 
specificate, vechime minimă în muncă de 9 ani; 
-2 posturi muncitor necalificat, studii generale, 
nu se solicită vechime. Proba scrisă a concursului 
va avea loc în data de 12.06.2017, proba practică 
în 14.06.2017, iar interviul în 16.06.2017; toate 
cele trei probe se vor desfăşura începând cu ora 
10.00, la sediul Primăriei oraşului Petrila din 
strada Republicii nr.196. Dosarele de înscriere 
pentru participarea la concurs se depun la 
Primăria oraşului Petrila, la secretarul comisiei 
de concurs, telefon 0254.550.977 sau 
0254.550.760 pâna la data de 30.05.2017, ora 
15.00. 
 
l Ministerul Apelor si Padurilor cu sediul în 
Bucureşti, Bdv.Magheru, nr.31, sector 1, scoate la 
concurs, în data de 14.06.2017 la sediul ministe-
rului următorul post contractual de execuţie 
vacant conform H.G. nr. 286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare: Consilier 
IA, Direcția Managementul Riscului la Inundații 
şi Siguranța Barajelor - Compartimentul Sigu-

ANUNȚURI

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 Dialog Total Progresiv SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: BB Furgon, marca 

Mercedes Benz 903,6 KA Sprinter 313 CDI, serie șasiu 

WDB9036631R218675, an fab. 2000, AG-74-DTP, 9.910 lei; BB 

Furgon, marca Mercedes Benz 903,6 KA Sprinter 313 CDI, serie 

sașiu WDB9036631R406425, an fab. 2002, AG-22-ALO, 5.068 lei. 

Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

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

menționate, ofertanții vor depune, 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 a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - AJFP 

Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la Trezoreria 

Pitești; c) ... g) acte de identificare prevăzute la art. 250, alin. 7 

din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; h) 

declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea 

loc în data de 30.05.2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP Argeș, 

mezanin 2, cam. 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 AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 

3252.

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 Royal Top Expediții SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autotractor Scania 

R124, serie șasiu XLER4X20005100802, AG-11-WGX, 27.653 lei; 

Semiremorcă Frigorifică marca Mirofret trs - 3/2, serie șasiu 

VS9SA3NSA013689, AG-88-BRO, 26.296 lei. Prețurile 

menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 

rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi înainte de dată 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 a licitației. 

Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO17TREZ0465067XXX01 

3347, beneficiar DGRFP Ploiești - AJFP Argeș, cod de identificare 

fiscală 4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de 

identificare prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală; h) declarația pe proprie 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 

29.05.2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 

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 AJFP Argeș, 

mezanin 2, cam.2, tel. 0248.211511 - 3410.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Compartiment de Comunicare, Relatii Publice și Mass-Media. Nr. 

134/11.05.2017. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

- Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, 

telefon 0244.407 710, fax 0244.593906, organizează în ziua de 

24.05.2017, orele 12.00, licitație publică în vederea încheierii 

contractului privind: Închirierea unui spațiu într-o clădire de 

birouri necesar pentru asigurarea funcționării în condiții cores-

punzătoare a structurilor subordonate Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Ploiești. Durata contractului: 5 ani. 

Detaliile privind licitația publică se găsesc la adresa: 

https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20170511100934_6654l

icit.pdf

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova, 

tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 71456/15.05.2017. În 

temeiul prevederilor art. 234, alin. (1), lit. (a) din Legea 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, vă facem cunoscut că, urmare încetării executării silite 

a obligațiilor fiscale, s-a anulat licitația din data de 23.05.2017, 

orele 13.00, pentru bunurile imobile: - C1 - locuință P+M, în 

suprafață construită de 107,75 mp (fundații beton, structură 

beton, închideri zidărie cărămidă, acoperiș șarpantă lemn, 

învelitoare tablă, tâmplărie tip termopan, pardoseli beton, gresie, 

faianță, parchet); C2 anexă, în suprafață construită de 69,04 mp 

(fundații beton, structură zidărie portantă, sarpantă din lemn și 

învelitoare din tablă) și teren intravilan aferent, în suprafață de 

505 , categoria curți construcții, situate în localitatea Brebu, sat 

Brebu Megieșesc, str. Coada Lacului nr. 847, județul Prahova, preț 

de evaluare 180.075 lei (exclusiv TVA*), proprietatea debitoarei 

SC Andaur Construcții S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea 

Câmpina, str. Erupției, nr. 6A, bl. B1, sc. A, P, ap. 2, jud. Prahova.
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ranța Construcțiilor Hidrotehnice. Candidaţii vor 
prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente: cerere de înscriere la 
concurs; copie act de identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; copii documente care să ateste nivelul studi-
ilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, copii documente care atestă îndepli-
nirea condiţiilor specifice ale postului; copie carnet 
de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor; cazierul judiciar sau o 
declaraţie pe propria răspundere că solicitantul 
nu are antecedente penale care să-l facă incompa-
tibil cu funcţia pentru care candidează, caz în care 
candidatul are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 
târziu până la data desfăşurării primei probe a 
concursului; adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate care să conţină, în 
clar, numărul, data, numele emitentului şi cali-
tatea acestuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii; curriculum vitae. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei de execuţie  vacantă: absolvent al unei 
instituții de învățământ superior de lungă durată 
în specialitatea hidrotehnică, hidroenergetică – cu 
experiență în domeniul siguranței construcțiilor 
hidrotehnice minim 5 ani, îmbunătățiri funciare 
cu experiență în domeniul siguranței construcți-
ilor hidrotehnice minim 5 ani; bune cunoştinţe de 
operare pe calculator (minim nivel mediu) al 
aplicațiilor Microsoft pentru Windows şi al celor 
pentru bazele de date şi cartografice: -  minim 
nivel mediu: Word, Excel, Power Point, Outlook; 
aplicaţiile pentru baze de date şi cunoaşterea 
aplicaţiilor pentru redactarea imaginilor/aplicați-
ilor cartografice Corel Draw, Autocad, 
ArcView-ArcGIS – minim nivel mediu; cunoaş-
terea unei limbi străine de circulație internatio-
nală: limba engleză/franceză-minim nivel mediu. 
abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: rezistenţă 
la stres, spirit de observaţie. Programul concur-
sului: 14.06.2017 – ora 10:00 – proba scrisă, care se 
va desfasura la sediul Ministerului Apelor si 
Padurilor; Data si ora interviului se afiseaza odata 
cu rezultatul la proba scrisă. Termenul limita de 
depunere a dosarelor de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului privind 
concursul in Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul Ministerului Apelor si Padurilor, Direcția 
de Comunicare şi Resurse Umane, tel. 021 316 
0215
 
l Ministerul Apelor si Padurilor cu sediul în 
Bucureşti, Bdv.Magheru, nr.31, sector 1, scoate la 
concurs, în data de 14.06.2017 la sediul ministe-
rului următorul post contractual de execuţie 
vacant conform H.G. nr. 286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare: Consilier 
IA, Direcția Managementul Riscului la Inundații 
şi Siguranța Barajelor - Compartimentul Preve-
nirea şi Gestionarea Situațiilor de Urgență. 
Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs 
care va conţine următoarele documente: cerere 
de înscriere la concurs; copie act de identitate sau 
orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; copii documente care să 
ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copii documente 
care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului; copie carnet de muncă, sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor; cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere 
că solicitantul nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează, caz în care candidatul are obligaţia 
de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concursului; adeve-
rinţă medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate care să conţină, în clar, 
numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Minis-
terul Sănătăţii; curriculum vitae. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei de execuţie  vacantă: absolvent 
al unei instituții de învățământ superior de lungă 
durată în specialitatea hidrotehnică, hidroener-
getică cu experiență în domeniul amenajării 
cursurilor de apă, apărare împotriva inundațiilor 
minim 5 ani, geografie – specializare hidrologie 
cu experiență în domeniul amenajării cursurilor 
de apă, apărare împotriva inundațiilor minim 5 
ani, îmbunătățiri funciare cu experiență în 
domeniul amenajării cursurilor de apă, apărare 
împotriva inundațiilor minim 5 ani, ingineria 
mediului cu experiență în domeniul amenajării 
cursurilor de apă, apărare împotriva inundațiilor 
minim 5 ani; bune cunoştinţe de operare pe 
calculator (minim nivel mediu) al aplicațiilor 
Microsoft pentru Windows şi al celor pentru 
bazele de date şi cartografice: minim nivel 
mediu: Word, Excel, Power Point, Outlook; 
aplicaţiile pentru baze de date şi cunoaşterea 
aplicaţiilor pentru redactarea imaginilor/aplica-
țiilor cartografice Corel Draw, Autocad, 
ArcView-ArcGIS – minim nivel mediu; cunoaş-
terea unei limbi străine de circulație internatio-
nală: limba engleză/franceză--minim nivel 
mediu. abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 
rezistenţă la stres, spirit de observaţie. Programul 
concursului: 14.06.2017 – ora 1000 – proba 
scrisă, care se va desfasura la sediul Ministerului 
Apelor si Padurilor; Data si ora interviului se 
afiseaza odata cu rezultatul la proba scrisă. 
Termenul limita de depunere a dosarelor de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului privind concursul in Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul Ministe-
rului Apelor si Padurilor, Direcția de 
Comunicare şi Resurse Umane, tel. 021 316 0215
 
l Subscrisa Consultant Insolventă SPRL, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, RFOII sub nr. 0649, având CUI 
31215824, prin reprezentant Popescu Emil, în 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC 
Competent Serv SRL – în faliment, cu sediul în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Walter Mărăci-
neanu, nr. 110, jud. Mehedinţi, CIF: 6098138, 
J25/932/1994, numit prin sentința pronunţată de 
către Tribunalul Mehedinți, Secţia a II – Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
nr. 2304/101/2013 în temeiul dispozițiilor art. 23 
si art. 116 alin. (3) din Legea 85/2006 angajeaza 
Expert Evalutor  membru anevaR in vederea 
determinarii valorii de piata pentru bunurile 
imobile respective mobile identificate faptic în 
patrimoniul debitoarei SC Competent Serv SRL 
după cum urmează. 1. – apartament cu 2 camere 
situat in Dr. Tr. Severin, str. Eugen Mares nr. 10, 
ap. 1, jud. Mehedinti s-a stabilit o valoare de 
49.000 lei; 2. – apartament cu 3 camere situat in 
Dr. Tr. Severin, str. Eugen Mares nr.10, ap.2, jud.
Mehedinti. 3. - hale depozitare si camin nefami-
listi situate in Dr. Tr. Severin, str. Cerna II nr.38, 
jud.Mehedinti. 4. - hale depozitare si productie 
situate in Malovat, Calea Targu Jiului km7 nr. 6, 
jud. Mehedinti; 5. -bunuri mobile – linie 
productie tamplarie PVC situate in Malovat, 
Calea Targu Jiului km7 nr. 6, jud.Mehedinti. 
Lichidatorul judiciar precizează faptul că ofer-

tele cu privire la efectuarea rapoartelor de 
evaluare pentru bunurile imobile descrise ante-
rior trebuie să cuprindă: -onorariul solicitatat 
pentru efectuarea rapoartelor de evaluare 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite 
şi contribuții); -termenul de efectuare a rapoar-
telor de evaluare; Ofertele pot fi transmise pe fax 
0252354399 sau email office@consultant-insol-
venta.ro, expertyna@yahoo.com sau direct la 
sediul ales din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți până la data 
de 19.05.2017 orele 12:00.
 
l Anunt concurs –personal contractual. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286 din 23 martie 
2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, Primăria comunei Dorna 
Candrenilor va organiza concurs în perioada 
12.06.2017 - 13.06.2017 pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată  a postului contractual 
vacant de sofer I, în cadrul Compartimentului 
Administrativ, Transport şcolar, Intreținere 
Drumuri Comunale la Primăria  comunei Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava, în următoarele 
condiţii. Documentele solicitate candidaţilor 
pentru întocmirea dosarului de concurs sunt: a) 
cerere de înscriere la concurs adresatã conducã-
torului instituţiei publice; b) copia actului de 
identitate; c) copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor – atestate specializari; d) 
carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele 
care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul 
judiciar; f) adeverinţã medicalã care sã ateste 
starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã de 
cãtre medicul de familie al candidatului sau de 
cãtre unitãţile sanitare abilitate; g) curriculum 
vitae;  Actele prevăzute la lit. b), c) şi g) vor fi 
prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. Condiţiile 
generale şi specifice necesare pentru ocuparea 
postului vor fi afişate la sediul Primăriei comunei 
Dorna Candrenilor: Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: Proba scrisă:- data de 
12.06.2017 ora 10,00, la sediul  Primăria Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava. Interviu:- data de 
13.06.2017 ora 10,00 la sediul Primăria Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava. Dosarele de 
inscriere se depun la sediul institutiei in  termen  
de  10 de zile lucrătoare de la data publicarii 
anuntului in Monitorul Oficial. Date contact: tel. 
0230/575005  email: primariadc@yahoo.com.

VÂNZĂRI 3 CAMERE
l Vând casă 3 camere, baie, bucătărie, teren  în 
comuna Milcoiu, județul Vâlcea. Telefon: 
004915166224758.

CITAŢII
l Se citează pentru ziua de 30 mai 2017, în 
dosar nr.1533/307/2013, al Tribunalului Judeţean 
Maramureş, numitele Papp Doka Vad, Papp 
Istvan şi Mendelovics Malka.
 
l Numiţii Pleşca Dan, Dobre Marian, Dobre 
Nicuşor şi Dobre Vasilică, sunt citaţi pe 
31.05.2017, ora 12, la sediul SPN Opran Ioana şi 
Asociaţii, din str. Baba Novac nr. 7, sector 3, la 
succesiunea defunctei Anghel Alexandra, CNP 
2320627400018, decedată la 23 martie 2014, cu 
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Reşiţa nr. 20, 
sector 4.
 
l Citatie privindu-i pe toti succesibilii/mosteni-
torii cu numele si domiciliile necunoscute, pentru 
a participa la dezbaterea procedurii succesorale 
a defunctului Stancu Mircea, decedat la data de 
31 octombrie 2015, cu ultimul domiciliu in muni-
cipiul Bucuresti, str. Radu Boiangiu nr. 8, sector 
1. Dezbaterea va avea loc la data de 21 iunie 
2017, ora 10:00, la sediul Societatii Profesionale 
Notariale “Mentor”, din municipiul Bucuresti, 
str.Polona nr.28-30, sector 1.
 
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numita: Macovei Ana Maria, domiciliată în 
mun. Rm. Vâlcea, str. M. V. Popescu, bl. P3, sc. 
D, ap. 11, jud. Vâlcea, locuind în fapt la numitul 
Dumitrescu Constantin, în com. Malaia, sat 

Ciunget, jud. Vâlcea, în calitate de intimată în 
dosarul civil nr. 1395/90/2017, cu termen de 
judecată în data de 26.05.2017, având ca obiect 
încetare măsură de protecţie specială, aflat pe rol 
la Tribunalul Vâlcea.
 
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numita Toma-Şamu Maria Magdalena, 
domiciliată în loc. Ocnele Mari, str. Zăvoiului, nr. 
7, jud. Vâlcea, în calitate de intimată în dosarul 
civil nr. 2340/90/2017, cu termen de judecată în 
data de 26.05.2017, având ca obiect înlocuire 
măsură de protecţie, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.
 
l Oraşul Băicoi, prin Primar, adresa Primăriei 
Băicoi: str. Unirii, nr. 9, cod poştal: 105200, jud.
Prahova, este chemat la Judecătoria Câmpina, 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, jud. Prahova, sala 
2, în ziua de 26 mai 2017, ora 08.30, în dosarul nr. 
1191/204/2017, în calitate de pârât, în proces cu 
Parohia II „Agica” Băicoi, în calitate de recla-
mant, în cauza având ca obiect constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate bunuri 
imobile prin uzucapiunea de peste 30 de ani şi 
accesiune imobiliară.

DIVERSE
l Municipiul Rm. Sărat, anunță publicul inte-
resat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Buzău de încadrare a Planului de 
mobilitate urbană durabilă al Municipiului 
Râmnicu Sărat cu amplasamentul în Municipiul 
Râmnicu Sărat, jud. Buzău, fără evaluare de 
mediu şi fără evaluare adecvată, titular Munici-
piul Rm. Sărat. Motivele care au stat la baza 
luării acestei decizii au fost: în conformitate cu 
H.G. nr. 1076/2004, art.11 şi luând în considerare 
criteriile pentru determinarea efectelor semnifi-
cative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi 
act normativ, planul nu ridică probleme din 
punct de vedere al protecţiei mediului şi nu 
prezintă efecte probabile asupra zonei. Observa-
țiile publicului se vor primi în scris la sediul 
A.P.M. Buzău, str. Democrației nr. 11, în termen 
de 10 zile calendaristice de la data publicării 
anunțului.
 
l Ionescu Corina, titular al planului 
P.U.Z.-,,introducere in intravilan si dezmem-
brare teren’’, in judetul Ilfov, oras Otopeni, T19, 
P286/4,5,  anunta publicul interesat  asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata la sediul 
Agentiei  Protectia Mediului  Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii  si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M. ILFOV in termen de 18 zile de la data 
publicarii anuntului.
 
l Societatea NGB Constructii& Management 
SRL, în calitate de titular proiect, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadare de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov în cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului şi de evaluare 
adecvată, pentru proiectul „Clădire D4” propus 
a fi amplasat în Str.Şoseaua de Centură, 
NC.114661, NC.113798, NC.113799, Oraş 
Bragadiru, Judeţul Ilfov. Nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului şi evaluării adec-
vate. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
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 9.00-13.00, 
precum şi la următoarea adresă de internet: 
www.apm-ilfov.ro, în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 
21.05.2017. 
 
l Vujdeu Diana anuntă elaborarea primei 
versiuni a planului/programului P.U.Z. 
Construire locuinte individuale in regim de inal-
time D+P+M sau P+1E+M, şi declanşarea etapei 
de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a planului/ P.U.Z. 
Construire locuinte individuale in regim de inal-
time D+P+M sau P+1E+M, str. Campul Albi-
nelor, nr. 44, zilnic între arele 8,30 -12. 
Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris 
la sediul APM Arad, Splaiul Muresului FN, jud. 
Arad, în termen de 18 zile calendaristice de la 
data ultimului anunt.  

l Subscrisa Private Liquidation Group IPURL 
numită lichidator judiciar provizoriu în dosarul 
42596/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
reşti, Secția a VII-a Civilă, privind pe debitoarea 
Ama Biodiesel S.R.L. CUI 31218014 
J40/5115/2014 îi anunţă pe toţi creditorii socie-
tăţii sus menţionate că s-a dispus trecerea la 
procedura falimentului în formă simplificată, 
conform prevederilor art.145 alin.(1) lit.C din 
Legea 85/2014 şi în consecință: 1. termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţei suplimentare, născută exclusiv în peri-
oada 29.01.2016 – 12.05.2017 asupra averii 
debitoarei  Ama Biodiesl SRL este data de 
26.06.2017; 2. termenul limită de verificare a 
creanţelor născute în cursul procedurii, întoc-
mire, afişare şi comunicare a tabelului supli-
mentar al creanţelor va fi data de 26.07.2017; 3. 
termenul limita pentru întocmirea şi afişarea 
tabelului definitiv consolidat va fi data de 
25.08.2017; 4. şedința adunării creditorilor va 
avea loc în data de 08.06.2017, ora 12:00, la 
sediul lichidatorului judiciar Private Liquidation 
Group IPURL situat în Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. Ordinea de zi 
urmând a fi: confirmarea lichidatorului judiciar 
şi aprobarea onorariului acestuia. 
 
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de administrator judiciar al Genexion SRL 
desemnat prin hotararea din data de 10.05.2017, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 316/3/2017, notificã 
deschiderea procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Genexion SRL, cu 
sediul in Bucureşti Sectorul 2, Str. Thomas 
Masaryk, Nr. 1, Scara A, Etaj 1, Ap. 1, CUI 
21518766, nr. de ordine in registrul comertului 
J40/6982/2007. Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta impotriva 
Genexion SRL vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului 
Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 316/3/2017, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii debitorului 
23.06.2017; b) termenul de verificare a creantelor, 
de intocmire, afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 13.07.2017; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului definitiv 
la 07.08.2017; d) data primei sedinte a adunarii 
generale a creditorilor 18.07.2017, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la data de 
26.05.2017, ora 14.00 la sediul administratorului 
judiciar.
 
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de administrator judiciar al Falmian SRL 
desemnat prin hotararea din data de 12.05.2017, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr.10308/3/2017, notificã 
deschiderea procedurii generale de insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Falmian SRL cu sediul in Bucureşti Sectorul 3, 
Str. Foişorului, Nr. 16, Bloc F11C, Scara 1, Etaj 1, 
Ap. 5, CUI 15645943, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/13108/2007. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Falmian SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 10308/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita de depunere, de catre 
creditori, a opozitiilor la sentinta de deschidere a 
procedurii –15 zile de la notificare; b) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorul 23.06.2017; c) 
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preliminar de 
creante 07.07.2017; d) termenul pentru intoc-
mirea  si afisarea tabelului definitiv la 21.07.2017; 
e) data primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 12.07.2017, ora 14.00; f) adunarea 
generala a asociatilor la data de 26.05.2017, ora 
14.00 la sediul administratorului judiciar.
 
l Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile – Primaria 
Zimandu Nou, jud. Arad, anunţă finanţarea 
nerambursabilă a unor proiecte sportive, pentru 
anul 2017. 1. Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă: Primaria Zimandu Nou, cod 
fiscal: 3519623, adresa: Zimandu Nou nr. 248, 
jud. Arad, număr de telefon: 02257/380140, 
0257/380141, fax: 0257/380135,  e-mail, primari-
azimandunou@yahoo.ro. 2. Obiectul: finanţarea 
nerambursabilă a unor proiecte sportive, 

conform Legii nr. 350/2005, proiecte înaintate de 
către organizaţii sau asociaţii, fără scop patrimo-
nial, pentru anul 2017. 3. Procedura aplicată: 
Repetare selecţie publică de proiecte - organizată 
în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general. 4. Suma alocată din bugetul local 
pentru anul 2017 este de 40.000 lei. 5. Data-li-
mită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 
19.06.2017, ora 14.00. 6.Data în care se desfă-
şoară selecţia de proiecte, verificarea eligibilităţii, 
înregistrării, a îndeplinirii criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnică şi financiară şi evaluarea 
propunerilor de proiecte este 20.06.2017, ora 
14,00, la sediul autorităţii contractante. 7. 
Durata finanţării: anul 2017. 8. Criteriile şi 
condiţiile de acces la fondurile publice sunt cele 
prevăzute în Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general.
 
l 1.Autoritatea finanţatoare: Primăria Comunei 
Priboieni, cod fiscal: 4654768, jud. Argeş, com. 
Priboieni, sat Priboieni, nr. 47, telefon: 
0248.656.001, fax: 0248.656.004, e-mail: primari-
acomuneipriboieni@yahoo.com, web: www.
priboieni.ro. 2. Solicitanții: persoane fizice şi 
juridice fără scop patrimonial, asociații sau 
fundații, construite conform legii, cu sediul în 
comuna Priboieni, judeţul Argeş; 3. Reglemen-
tări legale privind acordarea de finanțare neram-
bursabilă: Legea nr. 350/2005, art. 20, alin. 2, 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocare pentru activități 
non-profit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare; 4. Se acordă finanțare 
nerambursabilă pentru programul: „Promovarea 
sportului de performanță”. 5. Suma aprobată pe 
anul 2017: 20.000 Lei. 6. Durata maximă de 
implementare: 7 luni. 7.Locul şi durata-limită 
depunere a propunerilor de proiecte: solicitantul 
va depune propunerea de proiect la registratura 
Comuna Priboieni, Județul Argeş, sat Priboieni, 
nr. 47. Data-limită pentru depunerea propune-
rilor de proiecte: 05.06.2017, ora 10.00. 8. Solici-
tarea finanțării nerambursabile: documentația 
de solicitare a finanțării nerambursabile 
constând în Ghidul solicitantului privind 
regimul finanțărilor nerambursabile pe fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de 
interes general pentru domeniul sport, pe anul 
2017, se poate procura la sediul Comuna Pribo-
ieni, Județul Argeş, sat Priboieni, nr.47, şi de pe 
site-ul: http://www.priboieni.ro/ag/ secțiunea 
„Fonduri Nerambursabile”. 9.Procedura apli-
cată: atribuirea contractelor de finanțare neram-
bursabilă se face exclusiv pe  baza selecției 
publice de proiecte. 10.Criteriile şi condițiile 
minimale de finanțare: Criteriile şi condițiile 
minimale de finanțare a structurilor sportive de 
drept public/privat sunt următoarele: a) să fie o 
structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, 

MFP - 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 Codu-

lui de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând SC 

Mugur Expfortrans SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară Iveco, an fabri-

cație 2005, 36.634 lei; Semiremorcă Koegel, an fabricație 2002, 

11.091 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 (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 cele-

lalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 

fiscală republicat, până în ziua de 08 06 2017. Licitația va avea loc 

în data de 09.06.2017, 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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având sediul în raza teritorial-administrativă a 
comunei Priboieni. -Certificat de înregistrare 
Sportivă (CIS) -obligatoriu -copie; b) să facă 
dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de 
specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport 
judeţeană -pentru cluburile şi asociaţiile sportive 
private; c) să facă dovada depunerii situaţiei 
financiare la data de 31 decembrie anul prece-
dent la organul fiscal competent; -Bilanţ contabil 
vizat pe anul anterior; e) să nu aibă obligaţii de 
plată exigibile privind impozitele şi taxele către 
stat, precum şi contribuţiile către asigurările 
sociale de stat; Certificat fiscal valabil de la 
Administraţia Financiară; f) să nu se afle în 
litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atri-
buirea unui contract de finanţare; g) să nu 
furnizeze informaţii false în documentele care 
însoţesc cererea de finanţare; -Declaraţiile din 
Cererea de Finanţare; h) să participe cu o contri-
buţie financiară de minimum 20% din valoarea 
totală a finanţării; -Extras de cont sau contracte 
de sponsorizare; i)să nu facă obiectul unei proce-
duri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle 
deja în stare de dizolvare sau de lichidare în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; j) 
să depună cererea de finanţare completă în 
termenul stabilit de autoritatea finanţatoare; k) 
să depună declaraţie privind conformitatea cu 
originalul a documentelor justificative şi a 
faptului că documentele justificative depuse nu 
vor fi decontate către un alt finanţator; l) raport 
de activitate pentru anul anterior vizat de 
direcţia județeană. Selecţia şi evaluarea proiec-
telor va avea loc în perioada 06.07.2017- 
07.06.2017. Precizăm că accelerarea procedurii 
de selecţie se datorează necesităţii de demarare a 
proiectelor asociaţiilor şi fundaţiilor din comuna 
Priboieni, care solicită finanţare de la bugetul 
local. Evaluarea calității propunerilor, inclusiv a 
bugetului propus, va fi efectuată în conformitate 
cu criteriile de evaluare conținute în Grila de 
acordare a punctajelor pentru proiecte sportive, 
de către Comisia de evaluare şi selecție a proiec-
telor. Numai proiectele care obțin un punctaj de 
minim 50 puncte vor putea obține finanțare în 
limita bugetului programului şi ierarhiei puncta-
jelor. Criteriul de acordare a finanţării este 
punctajul total al proiectului.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoştință că pe rolul Judecătoriei 
Arad se află dosarul nr.5601/55/2017, cu termen 
de soluționare la data de 23 iunie 2017, având ca 
obiect cererea formulată de reclamantul 
BALOG JOZSEF pentru constatarea dobândirii 
de către acesta a dreptului de proprietate cu titlu 
de uzucapiune, a imobilului situat în sat Peregu 
Mic, nr.8, comuna Peregu Mare, județul Arad,  
înscris în CF nr.301713 Peregu Mare, nr. top 85/a 

-Peregu Mic, provenit din conversia de pe hârtie 
a CF vechi nr.131 -Peregu Mic, în suprafață de 
932mp, compus din teren intravilan. Persoanele 
interesate pot face opoziție la numărul de dosar 
indicat mai sus în termen de o lună de la data 
publicării prezentei somații.

LICITAŢII
l Primăria oraşului Bragadiru, cu sediul în 
oraşul Bragadiru, şos. Alexandriei nr. 249, 
judeţul Ilfov, scoate la licitaţie publică deschisă, 
în vederea închirierii, terenul în suprafaţă de 20 
mp,  situat în domeniul public al oraşului Braga-
diru, județul Ilfov, cu destinația amplasării unor 
elemente de semnalistică adiacent imobilului din 
oraşul Bragadiru, şos. Alexandriei nr. 26, județul 
Ilfov. Licitaţia va avea loc în data de 28.06.2017, 
orele 10.00. Cererea de înscriere la licitaţie înso-
ţită de documentele solicitate, conform Caietul 
de sarcini, se vor depune până la data de 
26.06.2017, orele 15.00, la Registratura Primăriei 
oraşului Bragadiru judeţul Ilfov. Relaţii la 
telefon 0214480795 interior 123.
 
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform hotararii nr. 442 din 
data de 11.05.2017, pronunţată de Tribunalul 
Prahova, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
68/105/2015, anunţă deschiderea procedurii 
generale a falimentului a debitoarei Prunus 
Forest SRL, cu sediul in Plopeni, str. Republicii, 
nr.21, jud. Prahova, J29/2492/1994, CUI 
6305322. Termenul limită pentru depunerea 
cererilor privind creantele nascute in cursul 
procedurii este 30.06.2017.Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea 
şi comunicarea tabelului suplimentar al crean-
ţelor este 31.07.2017. Termenul pentru solutio-
narea contestatiilor la creantele nascute in cursul 
procedurii si pentru intocmirea  tabelului defi-
nitiv consolidat al  creanţelor este 30.08.2017.
 
l Consiliul Local al Comunei Ciorani, județul 
Prahova cu sediul în comuna Ciorani, satul 
Cioranii de Jos, nr. 1287 bis, județul Prahova, tel/
fax 0244/462025, email: contabilitate@primaria-
ciorani.ro, cod fiscal 2845648, organizează la 
sediul său din comuna Ciorani, sat Cioranii de 
Jos, nr. 1287 bis, județul Prahova, organizează 
licitație publică în vederea închirierii terenului în 
suprafață de 2444 m.p. situat în T 27, P 854, nr. 
cadastral 22347, pentru înființarea unei stații 
pentru realizarea inspectiei tehnice periodice la 
autovehicule la data de 07.06.2017, ora 10.00. 
Documentația poate fi procurată de la Registra-
tura Primăriei Comunei Ciorani la prețul de 100 
lei, achitată la casieria Primăriei Comunei 
Ciorani. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 31.05.2017. Data limită de depunere a 
ofertelor: 06.06.2017, ora 14.00, la sediul Primă-
riei Comunei Ciorani, 1 exemplar. Soluționarea 
litigiilor se realizează conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004 actua-
lizată de către secția de contencios administrativ 

a Tribunalului Prahova, din Ploieşti, str. Văleni, 
nr. 44, tel./fax:0244544781, email: tr-ph-conten-
cios@just.ro  .Relații la telefon 0244462025.
 
l Subscrisa Par Rom SRL-in faliment prin 
lichidator judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare incepand cu data de 22.05.2017, ora 
13.30 prin licitaţie publică teren extravilan-4.350 
mp situat in Costinesti, parcela A314/18/2/2, nr. 
Cadastral 395, CF 830, jud. Constanta = 192.305 
lei, teren extravilan - 2.450,11 mp situat in Costi-
nesti, parcela A314/19/1, nr. Cadastral 1024/23, 
jud. Constanta = 81.236,50 lei, teren extravilan - 
5.887 mp situat in Costinesti, parcela 
A314/20/1/1, nr. Cadastral 10.156, CF 10.383, jud. 
Constanta = 273.265 lei, teren extravilan - 8.038 
mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr. 
Cadastral 920, CF 1132, jud. Constanta = 
373.071,50 lei, teren extravilan - 17.920 mp situat 
in Costinesti, parcela A314/19/1, nr. Cadastral 
1024, CF 11260, jud. Constanta = 792.251,50 lei, 
teren extravilan - 570mp situat in Costinesti, 
parcela 314/18/1/2/2, nr. Cadastral 918/2, CF 
10248, jud. Constanta = 26.458,50 lei, teren 
intravilan - 780 mp situat in Costinesti, parcela 
A314/20/2/1, nr. Cadastral 618/1, CF 1999, jud. 
Constanta = 36.206,50 lei, teren intravilan - 650 
mp situat in Costinesti, parcela A314/18/2/1, nr. 
Cadastral 489, CF 11084, jud. Constanta = 
30.172 lei, teren intravilan - 2.080 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/19/2, nr. Cadastral 
10243, CF 1118, jud. Constanta = 96.550,50 lei la 
pretul de evaluare redus cu 50% (preturile nu 
contine TVA). Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. In cazul neadju-
decării vânzarile vor fi reluate în zilele de 
29.05.2017, 05.06.2017, 12.06.2017, respectiv 
19.06.2017 la aceleasi ore la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
 
l Anunţ de licitaţie pentru – concesionarea 
suprafeţei de 49  mp teren situat în intravilanul 
satului Chirițeni identificat prin NCP 52286 şi 
închirierea suprafețelor de teren: 143 mp identi-
ficat prin NCP 52108, 123 mp identificat prin 
NCP 52281, 2121 mp identificat prin NCP 
52249, 400 mp identificat prin NCP 52250 
situate în  satul Hangu. La sediul din comuna 
Hangu, licitaţia publică va avea loc la data de 16 
iunie  2017 ora 12:00, iar ofertele se depun în 
aceeaşi zi până la ora 10:00. Caietul de sarcini 
poate fi achiziţionat de la sediul Primăriei 
Hangu, în zilele de luni – vineri, ora 08:00-16:00 
până la data de 22.05.2017, ora 10:00, persoana 
de contact Viceprimar Hagiu Mihai, tel. 
0233.257501. În caz de neadjudecare, licitaţia se 
va repeta pe data de 26.06.2017, ora 12:00, 
termenul de depunere a ofertelor 26.06.2017, ora 
10:00, dacă nici la această dată nu se va adju-
deca se va trece la negocierea directă cu unul 
dintre ofertanţi.
 
l Anunţ de licitaţie pentru – vânzare de masă 
lemnoasă pe picior, Organizatorul licitaţiei: 
Comuna Hangu, cu sediul în comuna Hangu, 
judeţul Neamţ, tel. 0233257501, fax: 
0233257524, e-mail: primariahangu@yahoo.

com. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 15 iunie 
2017, ora 12:00. Locul desfăşurării licitaţiei: 
Primăria comunei Hangu, judeţul Neamţ. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică în plic închis. Licitaţia 
este organizată şi se va desfăşura conform preve-
derilor Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
617/2016. Data şi ora organizării preselecţiei: 8 
iunie 2017, ora 12:00. Data şi ora-limită până la 
care poate fi depusă documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscrierea la licitaţie: 8 iunie 2017 ora 
10:00. Partida care se licitează, preţul de pornire 
şi pasul de licitare  se regăseşte în caietul de 
sarcini şi sunt afişate la sediul organizatorului şi 
site-ul www.ocoalederegim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este 
conform caietului de sarcini. Dacă la prima lici-
taţie nu se prezintă cel puţin doi ofertanţi, lici-
taţia se va relua în termen de 10 zile lucrătoare, 
respectiv în data de 25.06.2017, ora 12:00, prese-
lecţia având loc în data de 20.06.2017 ora 10:00 
cu termen de depunere a documentelor pentru 
preselecţie la 20.06.2017 ora 10:00. Masa 
lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după 
încheierea, celei de-a doua licitaţii, se poate 
adjudeca prin negociere, în condiţiile prevăzute 
de prezentul regulament şi de alte reglementări 
în vigoare. Caietul de sarcini poate fi procurat de 
la sediul organizatorului licitaţiei începând cu 
data de: 01.03.2017 iar  preţul acestuia este de 
200 lei. Pentru informaţii şi date suplimentare vă 
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Comuna 
Hangu, 0233257501, e-mail: primariahangu@
yahoo.com,compartiment achiziții publice.
 
l Primăria Comunei Negreşti, cu sediul în 
comuna Negreşti, DJ156A, nr. 117, judeţul 
Neamţ, cod poştal: 617157, cod fiscal: 17474424, 
tel./fax: 0233.246.944, organizează licitaţie 
publică deschisă, conform OUG nr.54/2006, în 
vederea concesionării teren păşune în suprafaţă 
de 17,00 ha Lot Dohotarie Negreşti, 34,13 ha lot 
Islazul Mic şi 33,89ha lot Dohotarie Poiana, 
situate în extravilanul comunei Negreşti, judeţul 
Neamţ, din domeniul public al acesteia, în 
vederea întreţinerii prin păşunat. Documentaţia 
de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de concesionare se achiziţionează de 
la sediul Primăriei Comunei Negreşti la preţul 
de 50Lei. Taxa de participare la licitaţie este de 
100 Lei şi se achită prin plată direct la casieria 
unităţii. Garanţia de participare este în cuantum 
de 300 Lei şi va achitată prin plată direct la 
casieria unităţii. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 11.05.2017, ora 16.00. Ofertele 
vor fi transmise până la data de 18.05.2017, ora 
15.00, la sediul Primăriei Comunei Negreşti, sat 
Negreşti, comuna Negreşti, judeţul Neamţ. 
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea 
loc în data de 19.05.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Negreşti. Denumirea 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute: Tribunalul Neamţ, Secţia Contencios 
Administativ şi Fiscal, b-dul Republicii, nr. 16, 
localitatea Piatra Neamţ, cod poştal: 610005, 
telefon: 0233.212.294, fax: 0233.235.655, e-mail: 
tribunal-neamt@iust.ro.
 
l Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str.Mihăiţă 
Filipescu, nr.3, jud. Teleorman, tel. 0247.312.333, 
fax 0247.315.790, e-mail: office@alexandria.
rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
30.05.2017, ora 10:30. Locul desfăşurării licitaţiei: 
sediul Direcţiei Silvice Teleorman, Alexandria, str.
Mihăiţă Filipescu, nr.3, jud.Teleorman. Tipul lici-
taţiei: publică cu strigare pentru vânzarea masei 
lemnoase fasonate, provenită din pădurile 

statului. Licitaţia este organizată şi se va desfă-
şura conform prevederilor Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.617/2016. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 24.05.2017, ora 15.00. Data şi ora 
limită până la care se poate depune documentaţia 
pentru preselecţie şi înscriere la licitaţie: 
24.05.2017, ora 10.00. Lista loturilor de masă 
lemnoasă fasonată, preţurile de pornire şi pasul 
de licitare pentru fiecare lot sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe stie-ul www.rosilva.ro. 
Volumul total de materiale fasonate oferite la 
licitaţie: -din pădurile statului: 531.71mc, din care 
pe sortimente: -lemn pentru cherestea foioase: 
449.71mc; -lemn rotund div. tari şi moi pentru 
industrializare: 82.00mc şi, respectiv, pe specii şi 
grupe de specii: -stejar: 25.74mc; -cer: 12.00mc; 
-frasin: 90.78 mc; -plop ea.: 241.29mc, -diverse 
tari: 6.87mc; -diverse moi: 155.03mc. Masa 
lemnoasă oferită la vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică a statului şi nu este 
certificat în sistemul Forest Stewartship Council 
(FSC). Materialele lemnoase fasonate rămase 
neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot 
adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regulament şi de alte 
reglementări în vigoare. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de 17.05.2017. Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 
neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase adjudecate în termenul 
maximum 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul 
de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului 
economic adjudecatar, atrage anularea adjude-
cării pentru masa lemnoasă respectivă şi pier-
derea garanţiei de contractare aferente. Garanţia 
de contractare nu se restituie operatorului 
economic în următoarele situaţii: a)Nu a fost 
încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operato-
rului economic. b)Nu a constituit garanţia de 
bună execuţie la data încheierii contractului. c) Îşi 
retrage oferta în perioada de valabilitate a aces-
teia. d)A fost încheiat în termen contractul de 
vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar 
valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte 
la constituirea cauţiunii prevăzute de art.66 alin.
(1) din Legea nr.46/2008- Codul Silvic, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/
sau pentru plata contravalorii masei lemnoase 
contractate. Pentru informaţii şi date suplimen-
tare, vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: 
Direcţia Silvică Teleorman, persoana de contact: 
ing. Ionescu Dimitrie, tel.0726.175.233.
 
l Lichidator judiciar provizoriu, societăţi profesi-
onale de insolvenţă, asociate prin contract, YNA 
Consulting SPRL şi Consultant Insolventa SPRL, 
cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Se-
verin, str.Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, anunţă 
licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea 
bunurilor imobile existente în proprietatea debi-
toarei SC Izometal-Magellan SRL, cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C. Brătianu, nr. 11, 
parter, camera 2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. 
J25/276/2012, având cod de identificare fiscală 
nr.6633311, aflată în procedura de faliment, 
conform sentinţei nr.177/2016 din sedinţa publică 
din data de 16.05.2016 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosar nr.6902/101/2012, după cum 
urmează: 1.*Proprietate imobiliară compusă din 
teren intravilan + clădire cu destinaţie comercială, 
CF401198, magazinul Supermiva, situată în 
municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr.62, jud. 
Timiş, compusă din teren intravilan curţi 
construcţii cu S= 1.245mp, compus din alipirea a 
2 terenuri cu S= 765mp, nr. cadastral top. 
398-399/b/2/1 şi nr top. 398-399/b/2/2 şi teren cu 
S= 480mp, nr. cadastral top. 401-402/1 şi 
construcţie C1 cu destinaţia spaţiu comercial, 
corpul A şi corpul B al complexului comercial 
Supermiva, în structura S+P+E, nr. cadastral top. 
398-399/b/2/1 şi nr. top. 398-399/b/2/2, având Sc la 
sol= 545mp şi Scsubsol= 162,30mp, Sc desf= 
1.252,30mp şi Sutil desf.= 1.027,25 mp*, la preţul 
de pornire a licitaţiei de 298.440,00 Euro (echiva-
lentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii), 
valoarea nu include TVA. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile, o reprezintă Sentinţă 
nr.160/2016 din şedinta publică din data de 
25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosarul nr.6902/101/2012/a138, prin care s-a 
dispus ridicarea suspendării acţunilor pentru 
realizarea creanţei şi valorificarea bunurilor 
pentru bunurile grevate de sarcini în favoarea 
BRD Groupe Societe Generale SA. Licitaţia va 
avea loc la punctul de lucru al debitoarei situat în 
localitatea Timişoara, str.Enric Baader, nr.13, jud.
Timiş, la data de 23.05.2017, ora 13.00, iar în 
cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, lici-
taţia va fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data de 
06.06.2017, ora 13.00, la data de 20.06.2017, ora 
13.00, la data de 04.07.2017, ora 13.00, la data de 
18.07.2017, ora 14.00, respectiv la data de 
01.08.2017, ora 13.00. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini 
şi consemnarea unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei, până la cel târziu ziua 
anterioară organizării licitaţiei, în contul unic de 
insolvenţă deschis la Banca Comercială Carpa-
tica, sub nr. RO 98 CARP 0360 0076 6158 RO01. 
Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la 
şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul 

fixat în acest scop şi până la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somăm pe toţi cei 
care pretind vreun drept asupra imobilelor să 
anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabi-
lită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea 
prevăzută de lege. Informaţii suplimentare 
privind bunurile scoase la licitaţie, la telefoanele: 
0252.328.293, 0744.528.869, 0252.354.399, 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 0745.267.676 şi pe 
site-urile: www.ynaconsulting.ro şi www.consul-
tant-insolventa.ro

PIERDERI
l Pierdut legitimaţie student pe numele Boscornea 
Bianca. O declar nulă.
 
l Pierdut atestat taxi seria CPTX005448, pe 
numele Cretu Pavel. Il declar nul.
 
l Pierdut Contract vanzare cumparare 
nr.1576/5/1991 si Proces verbal din 25.02.1991, pe 
numele Cazinescu Chira. Le declar nule.
 
l Pierdut Adeverinta achitare integrala aparta-
ment conform Contract 10398/1991, pe numele 
Victor Babiuc. O declar nula.
 
l Pierdut Adeverinta achitare integrala aparta-
ment, pe numele Marinescu Iatan Elena. O declar 
nula.
 
l Pierdut Adresa nr.18100/06.09.205 emisa de 
CGMB-AFI, pe numele Cuciureanu Dorina. Declar 
nula.
 
l Pierdut Chitanta achitare integrala, pe numele 
Dirzu Gheorghe. O declar nula.
 
l Pierdut Proces verbal predare primire din 
28.12.1971, pe numele Tache Alexandru si Tache 
Petra. Il declar nul.
 
l Pierdut Contract construire 928/2/1980, Proces 
verbal din 12.11.1981 si Act aditional din 
20.02.1982, pe numele Dumitru Florin. Le declar 
nule.
 
l Pierdut Adeverinta achitare integrala nr. 
070241/19.11.1996, pe numele Gradinaru Luminita. 
O declar nula.
 
l Pierdut Act de construire 3733/1967 si Proces 
verbal din 30.09.1967, pe numele Vamanu Vasile 
Dan si Vamanu Mariana Alexandra. Le declar nule.
 
l Pierdut Proces verbal anexa la Contract vanzare 
cumparare nr. 6884/3/1991, pe numele Parvuletu 
Rada. Il declar nul.
 
l Pierdut Act de vanzare cumparare, pe numele 
Dumitrache Aurica. Il declar nul.
 
l Pierdut Certificat Constatator pentru sediu si 
pentru punctul de lucru, C.U.I. seria B nr. 
1373893/20.03.2008, eliberate de ORC Arad pentru 
SC Attika Trans SRL. Le declar nule.
 
l Pierdut Autorizatie de functionare nr. 
6851/12.08.2014 si Orar de functionare. 
5466/12.08.2014,  eliberate de Primaria Arad, 
pentru SC AS Color Mix Studio SRL. Le declar 
nule.
 
l Pierdut autorizatie de constructie nr. 
375-G,14/07/2006, Ciulcu Daniela, Drumul Ghin-
darilor nr. 43c, sect.5, Bucuresti. O declar nula.
 
l Avocat Ion Militaru declar pierdut cardul emis de 
Baroul Bucureşti cu seria 15252x3 aferent anului 
2017, având dosarul 14990.
 
l Pierdut Autorizaţie de construire/desfiinţare nr.12 
din 08.09.2006, cu numărul 2822 din 01.09.2006, 
eliberată de Primăria Goieşti, Sat Goieşti, Comuna 
Goieşti, judeţul Dolj. Se declară nulă.
 
l Pierdut atestat profesional de marfă (CPI) pe 
numele Naidof Florentina. Îl declar nul.
 
l Declar pierdute actele în original: certificat de 
moştenitor nr. 37 bis din 16.05.2013 eliberat de 
Birou Notar Public Marincaş Eugen şi toate actele 
originale ale imobilului situate în bd. Lacul Tei nr. 
89-91, et. 2, ap. 8, sector 2, Bucureşti, pe numele 
Popovici –Toma Grigoreta (fost Ecovescu Ion şi 
Ecovescu Reza).
 
l Declar pierdut actul de concesiune al locului de 
veci situat în Cimitirul Militari din sectorul 6, Bucu-
reşti, figura B, rândul 14, locul 6, eliberat pe numele 
de Savu Vasile.
 
l Pierdut certificat de înregistrare al S.C. Colina 
Vio Stroe S.R.L., cu sediul în strada Sold. Coman 
Ion nr. 42, nr. de înregistrare J40/6144/1999, C.U.I. 
11942283. Îl declar nul.
 
l Pierdut Certificat Constatator pentru sediu si 
pentru punctul de lucru , C.U.I. seria B nr. 
1373893/20.03.2008,  eliberate de ORC Arad pentru  
SC Attika Trans SRL. Le declar nule.
 
l Pierdut Autorizatie de functionare  nr. 
6851/12.08.2014 si Orar de functionare. 
5466/12.08.2014  ,  eliberate de Primaria Arad,  
pentru SC AS Color Mix Studio SRL. Le declar nule.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Pu-
blici organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcțiilor publice de 
conducere vacante de: secretar al comu-
nei Cungrea, judeţul Olt; secretar al 
comunei Deveselu, judeţul Olt; secretar 
al comunei Dobrețu, judeţul Olt; secretar 
al comunei Dobrosloveni, judeţul Olt; 
secretar al comunei Fălcoiu, judeţul Olt; 
secretar al comunei Gostavățu, judeţul 
Olt; secretar al comunei Gura Padinii, 
judeţul Olt; secretar al comunei Ianca, 
judeţul Olt; secretar al comunei Mihăești, 
judeţul Olt; secretar al comunei Milcov, 
judeţul Olt; secretar al comunei Priseaca, 
judeţul Olt; secretar al comunei Topana, 
judeţul Olt; secretar al comunei Urzica, 
judeţul Olt; secretar al comunei Vădastra, 
judeţul Olt; secretar al comunei Vitomir-
ești, judeţul Olt; director executiv - Di-
recția Județeană de Evidență a Persoa-
nelor Olt. Concursul se organizează la 
sediul Instituţiei Prefectului - judeţul Olt, 
în data de 20 iunie 2017, 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 Funcţio-
narilor Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi completa-
tă de H.G. 1173/2008. Condiţiile de partici-
pare 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.


