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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Academia Română – Filiala
Iaşi, Institutul de Matematică O.
Mayer, organizează, în ziua de
23.02.2017, ora 9:00, concurs
pentru ocuparea unui post de
Asistent de cercetare ştiinţifică,
cu ½ normă, pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de
Matematică O. Mayer, în domeniul Matematică, specializarea
Ecuaţii cu derivate parţiale,
Teoria controlului. Concursul se
va desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune în
termen de 30 de zile de la data
publicării anunţului. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332.101115.
l Academia Română – Filiala
Iaşi, Institutul de Matematică O.
Mayer, organizează, în ziua de
03.03.2017, ora 10.00, concurs
pentru ocuparea unui post de
Cercetător ştiinţific gr. I, cu ½
normă, pe durată nedeterminată,
în cadrul Institutului de Matematică O. Mayer, în domeniul
matematică, specializarea
Analiză matematică, Teoria optimizării. Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare. Dosarul de
concurs se depune în termen de
30 de zile de la data publicării
anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, tel.
0332.101115.
l Academia Română – Filiala
Iaşi, Institutul de Matematică O.
Mayer, organizează, în ziua de
23.02.2017, ora 12.00, concurs
pentru ocuparea unui post de
Cercetător ştiinţific gr. III, cu ½
normă, pe durată nedeterminată,
în cadrul Institutului de Matematică O. Mayer, în domeniul
Matematică, specializarea
Mecanică teoretică. Concursul se
va desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune în
termen de 30 de zile de la data
publicării anunţului. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332.101115.
l Având în vedere prevederile
art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit.
b) din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă amânarea
concursului de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de secretar al
comunei Crucişor, judeţul Satu
Mare din data de 23 ianuarie
2017, ora 10.00 -proba scrisă (MO
partea a-III-a nr. 1711/19.12.2016nr. anunţ 63.684) în data de 25
ianuarie 2017, ora 11.00 -proba
scrisă. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Având în vedere prevederile
art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)

lit. b) din Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă amânarea
concursului de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de secretar al
comunei Bixad, judeţul Satu
Mare din data de 23 ianuarie
2017, ora 10.00 -proba scrisă
( M O p a r t e a a - I I I - a n r.
1711/19.12.2016- nr. anunţ
63.683) în data de 25 ianuarie
2017, ora 11.00 -proba scrisă.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Având în vedere prevederile
art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
lit. b) din Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă amânarea
concursului de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de secretar al
comunei Cămârzana, judeţul
Satu Mare din data de 23 ianuarie 2017, ora 10.00 -proba scrisă
( M O p a r t e a a - I I I - a n r.
1711/19.12.2016- nr. anunţ
63.672) în data de 25 ianuarie
2017, ora 11.00 -proba scrisă.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Având în vedere prevederile
art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)
lit. b) din Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă amânarea
concursului de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante de auditor, clasa
I, gradul profesional principal
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bod,
judeţul Braşov din data de 23
ianuarie 2017, ora 10.00 - proba
scrisă (MO partea a-III-a nr.
1711/19.12.2016- nr. anunţ
63.673) în data de 26 ianuarie
2017, ora 11.00 -proba scrisă.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, nr.
de telefon: 0374.112.726.
l În data de 14-02-2017, ora 9
va avea loc la sediul Primăriei
Mărăşeşti, jud. Vrancea,
Concursul de ocuparea a 2
posturi vacante personal
contractual, pe perioadă nedeterminată de educator puericultor
principal în Centrul de zi şi
muncitor calificat, tr.III în
S.P.A.A.G.I.S.V., din subordinea
Consiliului local Mărăşeşti, jud.
Vrancea. Condiţii de participare:
-Generale- conform art.3 din
H.G. 286/2011; - Specifice:
-educator puericultor, gr. principal: studii medii cu diploma de
bacalaureat; vechimea în specialiatea studiilor de 3 ani şi 6 luni;
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-muncitor calificat, tr.III: minim
studii gimnaziale şi diploma de
calificare într-o meserie;
vechimea în muncă de 3 ani şi 6
luni. În perioada 19/0101/02/2017, la sediul Primăriei se
depun dosarele de participare, cu
documentele prevăzute în H.G.
286/2011. Etapele concursului: 1.
Selecţia dosarelor: 02-03/022017; 2. Proba scrisă: 14-02-2017,
ora 9; 3. Interviul- data va fi
anunţată ulterior. Bibliografia
afişată pe site-ul şi tabela de
afişaj ale instituţiei. Relaţii la
sediul Primăriei Mărăşeşti şi
telefon 0237260550.
l Primăria Comunei Cordăreni,
judeţul Botoşani, organizează
concurs pentru ocuparea unui
post vacant de funcţionar public:
Denumirea postului- referent,
clasa III, gradul principal, la
compartimentul ”Buget, contabilitate, taxe şi impozite”. Condiţii
specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: -studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului: -5 ani vechime; -deplasări frecvente în afara localităţii;
-disponibilitate pentru lucru în
program prelungit în anumite
condiţii; -deplasări în teren.
Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului: -proba scrisă -22
februarie 2017, ora 11.00, la
sediul primăriei; -interviul -24
februarie 2017 ora 11.00, la
sediul primăriei. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial. Date contact:
Cristina Lungu tel. 0231624120,
E-mail: primaria_cordareni@
yahoo.com. Bibliografia şi tematica sunt afişate la sediul Primăriei Comunei Cordăreni şi pe
pagina de internet a comunei:
http://cordareni.botosani.ro/
categorie/Comuna+Cordareni.
l Primăria municipiului Satu
Mare organizează concurs de
recrutare, la sediul instituţiei
Piaţa 25 Octombrie nr. 1, sala de
şedinţe, în vederea ocupării pe
perioadă nedeterminată a funcţiei publice vacante de referent
de specialitate, clasa II, grad
profesional debutant din cadrul
Serviciului Investiţii Gospodărire şi intreţinere. 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. Cerinţe specifice
ocupării postului - studii superioare de scurtă durată absolvite
cu diplomă; Probele stabilite
pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă,
interviu. Calendar: Selecţia dosarelor are loc în data de
08.02.2017, ora 12. Afişare
rezultat selecţie dosare în data de
09.02.2017, Proba scrisă are loc
în data de 20.02.2017, ora 10;
Afişare rezultat proba scrisă în
data de 21.02.2017, interviul are
loc în data de 24.02.2017, ora 10.
Afişare rezultate interviu şi
rezultate finale concurs în data
de 27.02.2017. După afişarea
rezultatelor obţinute la selecţia
dosarelor, proba scrisă şi interviu,
candidaţii nemulţumiţi pot

depune contestaţie în termen de
cel mult o zi lucrătoare de la data
afişării rezultatului selecţiei
dosarelor, respectiv de la data
afişării rezultatului probei scrise
şi a interviului, sub sancţiunea
decăderii din acest drept. Se pot
prezenta la următoarea etapă
numai candidaţii declaraţi
admişi la etapa precedentă.
Dosarele candidaţilor vor fi
preluate de către secretarul
comisiei de concurs, camera 6 la
sediul instituţiei, Piaţa 25
Octombrie, nr. 1 în perioada
19.01.2017 -07.02.2017, între
orele 8-16. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul instituţiei,
la telefon 0261/807561 sau pe
site-ul instituţiei: www.satumare.ro/informaţii publice/
anunturi ocupare posturi.
l Agenţia Municipală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
București, cu sediul în București,
Str. Spătaru Preda, nr. 12, sector
5 scoate la concurs, în data de
23.02.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad
profesional principal - Serviciul
Control Îndeplinirea Măsurilor
Asiguratorii și Executare Silită a
Debitelor – AMOFM București;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 23.02.2017 – ora 10:00 –
proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AMOFM București.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Caraș-Severin cu sediul în
Reșița, Str. Traian Lalescu, nr.
17, scoate la concurs, în data de
23.02.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Inspector, grad
profesional principal - Serviciul
Administrare Buget; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în ramura de
științe: științe economice;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 23.02.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în

Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Caraș-Severin.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Caraș-Severin cu sediul în
Reșița, Str. Traian Lalescu, nr.
17, scoate la concurs, în data de
23.02.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Inspector, grad
profesional superior - Serviciul
Administrare Buget; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în ramura de
științe: științe economice;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 23.02.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Caraș-Severin.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
Str. București, bl. 202/5D
mezanin scoate la concurs, în
data de 20.02.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Expert,
grad profesional superior Compartiment Control Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii și
Executarea Silită a Debitelor;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 20.02.2017 – ora 10:00 –
proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Giurgiu.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Prahova, cu sediul în Ploiești,
Str. Nicolae Iorga, nr. 1 scoate la
concurs, în data de 23.02.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional principal - Compartiment Implementări măsuri active – Serviciul
ALOFM Ploiești; Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare

de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 5 ani;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 23.02.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Prahova.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Satu
Mare cu sediul în Satu Mare,
Str. Ghica Ion, nr. 36, scoate la
concurs, în data de 23.02.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post
vacant: Inspector, grad profesional principal - Punct de lucru
Carei – AJOFM Satu Mare;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 5
ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a concursului: 23.02.2017
– ora 10:00 – proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul
AJOFM Satu Mare.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Vrancea, cu sediul în Focșani,
B-dul Unirii, nr. 53A scoate la
concurs, în data de 23.02.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Consilier, grad profesional principal - Punct de Lucru Vidra –
ALOFM Focșani; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
AJFP Argeș revine la anunțurile
privind valoriﬁcarea prin licitație publică a unor bunuri cu
următoarea mențiune: licitația
din data de 23.01.2017, ora
11.00 a bunurilor aparținând
SC Kriss Guard Company SRL
se modiﬁcă în data de 25.01.
2017, ora 11.00; licitația din
data de 24.01.2017, ora 11.00
a bunurilor aparținând SC Lovtrans Miraj SRL se modiﬁcă în
data de 25.01.2017, ora 14.
00; licitația din data de 24.01.
2017, ora 14.00 a bunurilor
aparținând SC Gena Style Fashion SRL se modiﬁcă în data
de 26.01.2017, ora 11.00.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 23.02.2017 – ora 10:00 –
proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Vrancea.
l Universitatea „Aurel Vlaicu”
din Arad, cu sediul în Arad,
B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următoarelor
posturi contractuale vacante: -1
(un) post de Administrator
financiar, gradul II S, cod: COR
263111, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului
Resurse Umane-Salarizare.
Condiţii specifice: -studii superioare în domeniile: ştiinţe economice sau informatice; -vechime
în post cu studii superioare:
minim 5 ani; -cunoştinţe de utilizare PC (Windows, Microsoft
Office, Baze de date); -constituie
un avantaj experienţa în salarizare. Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs: 06.02.2017,
ora 16.00. Data susţinerii probei
scrise: 14.02.2017, ora 10.00, la
sediul Universităţii „Aurel
Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de concurs,
condiţiile generale şi specifice,
calendarul de desfăşurare a
concursurilor, bibliografia şi,
după caz, tematica se publică pe
portalele: www.posturi.gov.ro şi
pe www.uav.ro. Informaţii suplimentare referitoare la concursurile de mai sus pot fi solicitate de
la Serviciul Resurse Umane-Salarizare al universităţii, telefon:
0257.280.702, interior: 4128. -1
(un) post de Consilier juridic,
debutant S, în cadrul Compartimentului Juridic, cod: COR
261103, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice: -studii
superioare în domeniul ştiinţe
juridice, specializarea drept;
-vechime în posturi prevăzute cu
studii superioare: nu se cere;
-cunoştinţe de operare pe calculator; -constituie un avantaj
experienţa. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs:
06.02.2017, ora 16.00. Data

susţinerii probei scrise:
14.02.2017, ora 10.00, la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul
dosarului de concurs, condiţiile
generale şi specifice, calendarul
de desfăşurare a concursurilor,
bibliografia şi, după caz, tematica se publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro.
Informaţii suplimentare referitoare la concursurile de mai sus
pot fi solicitate de la Serviciul
Resurse Umane-Salarizare al
universităţii, telefon:
0257.280.702, interior: 4128.
l Universitatea „Aurel Vlaicu”
din Arad, cu sediul în Arad,
B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următoarelor
posturi de cercetare vacante din
cadrul Institutului de Cercetare,
Dezvoltare, Inovare în Ştiinţe
Tehnice şi Naturale: -1 post de
Cercetător ştiinţific pentru deservirea cromatografelor şi efectuarea de cercetări în domeniul
Ingineriei resurselor vegetale şi
animale, pe perioadă determinată de 2 (doi) ani, cu normă
întreagă; -1 post de Asistent de
cercetare pentru efectuarea de
analize fizico-chimice pentru mai
multe tipuri de materiale, pe
perioadă determinată de 2 (doi)
ani, cu ½ normă, respectiv 4 ore/
zi. Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs în termen
de 30 de zile de la publicarea
prezentului anunţ. Concursurile
se vor desfăşura conform Legii
nr.319/2003, privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare, şi HG 457/2011. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia
şi, după caz, tematica se publică
pe portalul: www.uav.ro şi la
sediul Universităţii „Aurel
Vlaicu” din Arad.
l Asociaţia Grupul de Acţiune
Locală Lider Cluj, cu sediul în
localitatea Ciurila, str.Principală,
nr.5, judeţul Cluj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante
de: -Manager financiar: 1;
-Expert monitorizare: 1; -Expert
evaluare 1: 1, conform HG
286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională aFinanțelor 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 Solstițiu Construct SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Dacia
1304, serie șasiu UU1D26101P0050411, an fabricație 1993, AG06-BAK, 1.265 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de
procedură fiscală republicat, până în ziua de 02.02.2017, ora
14.00. Licitația va avea loc în data de 03.02.2017, ora 11.00, la
sediul Administrației Județeane a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până
în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de
la sediul Administrației Județeane a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3252.

de 06.02.2017, ora 12.00.
Condiţii de participare: -Expert
evaluare 1: -studii: studii superioare: economice/jurdice/tehnice/
sociologice; -vechime: vechime în
specialitatea cerută de postminim 2 ani. Condiţii: conform
anunţului de pe site: www.gallidercluj.ro; Expert monitorizare:
-studii: studii superioare;
-vechime: vechime în specialitatea cerută de post- minim 1 an.
Condiţii: conform anunţului de
pe site: www.gallidercluj.ro;
Manager financiar: -studii: studii
superioare economice; -vechime:
vechime în specialitatea cerută
de post- minim 1 an. Condiţii:
conform anunţului de pe site:
www.gallidercluj.ro. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs până în data de
27.01.2017, la sediul GAL.
Relaţii suplimentare la sediul:
Asociaţiei GAL Lider Cluj,
persoană de contact: Stanica
Karina, telefon: 0765.017.530,
e-mail: lidercluj@yahoo.com
l Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială Satu
Mare, cu sediul în Satu Mare, str.
Tudor Vladimirescu, nr.8, judeţul
Satu Mare, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacantă de inspector,
clasa I, grad profesional superior
(studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă şi vechime în
specialitatea studiilor 9 ani), din
cadrul serviciului Beneficii de
asistenţă socială, în data de
02.02.2017, ora 10.00 -proba
scrisă şi în data de 06.02.2017,
ora 14.00 -interviul, conform
Legii nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici.
Depunerea dosarelor de concurs
se face în termen de 8 zile de la
data publicării anunţului. Condiţiile de participare la concurs,
bibliografia şi actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de
înscriere sunt afişate la sediul
agenţiei şi pe site-ul: www.satumare.mmanpis.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0261.706.922, interior: 121.
l Spitalul Orăşenesc Lipova, cu
sediul în localitatea Lipova, str.
Aurel Vânatu, nr.11, judeţul
Arad, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor

vacante contractuale de: -asistent medical debutant -Secţia
Pneumologie, 1 post; -asistent
medical de laborator debutant
-Laborator Analize Medicale, 1
post; -jurist debutant -Biroul
Managementul Calităţii, 1 post.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 13
februarie 2017, ora 8.00; -proba
practică în data de 13 februarie
2017, ora 11.00; -proba interviu
în data de 13 februarie 2017, ora
13.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: 1)Pentru postul de asistent medical debutant -Secţia
Pneumologie: -diplomă de
licenţă în specialitate; -nu solicităm vechime; 2)Pentru postul
de asistent medical laborator
debutant -Laborator analize
medicale: -diplomă de şcoală
sanitară postliceală; -nu solicităm vechime; 3)Pentru postul
de jurist debutant -Biroul Managementul calităţii: -diplomă de
licenţă în specialitate; -nu solicităm vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 6
februarie 2017, ora 12.00, la
sediul Spitalului Orăşenesc
Lipova, serviciul Resurse
Umane. Concursul se va desfăşura în baza Legii 286/2011.
Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalului Orăşenesc Lipova, str.
Aurel Vânatu, nr.11, persoană de
contact: Chisan Simona, telefon:
0257.563.047 sau pe: www.spitalulipova.ro
l Primăria Oraşului Bolintin
Vale, judeţul Giurgiu, organizează concurs, în data de
27.02.2017, ora 10.00, proba
scrisă, şi în data de 02.03.2017,
ora 11.00, interviul, pentru
ocuparea funcţiei publice
vacante de execuţie inspector,
clasa I, grad profesional debutant (studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul economic,
financiar-contabil, cunoştinţe
operare calculator dovedite prin
diplomă sau atestat), în cadrul
Compartimentului Executare
silită. Condiţiile pentru participarea la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul instituţiei.
Dosarele de concurs se depun în
termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, şi trebuie să
conţină documentele prevăzute

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 Valsecam Euroconstruct SRL - Pitești, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei fără TVA]; Teren situat în localitatea Bradu,
jud. Argeș, în suprafață de 2506 mp, 289.176 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții
vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de
procedură fiscală republicat, până în ziua de 01.02.2017, ora 14.00.
Licitația va avea loc în data de 02.02.2017, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finațelor Publice Argeș, mezanin 2, camera
5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind
un drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul
de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 2, tel.
0248.211.511 - 3410.

de art.49 din HG nr.611/2008.
Relaţii la tel./fax: 0246.271.187,
0246.270.990.
l În conformitate cu prevederile
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice aprobată prin
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Primăria
Oraşului Bolintin Vale, județul
Giurgiu, organizează concurs
pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de îngrijitor, treapta I, în cadrul Primăriei Bolintin Vale, în data de
13.02.2017, ora 10.00, proba
scrisă, și în data de 16.02.2017,
ora 10.00, interviul, și ora 13.00,
proba practică. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru, anexă la HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Pentru
participarea la concursul pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante candidații trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții specifice: -studii gimnaziale sau medii; -vechime în
muncă minim 5 ani; -minim un
an experiență în domeniu.
Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Oraș Bolintin
Vale. Relații suplimentare la
sediul Primăriei Oraș Bolintin
Vale, str.Libertății, nr.1, persoană
de contact: Andreescu Georgiana-Florentina, telefon:
0246.271.187.
l SCDA Teleorman (instituţie
publică), cu sediul în localitatea
Drăgăneşti-Vlaşca, str.Bucureşti,
nr.1, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-expert achiziţii publice: 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
20.02.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 20.02.2017,
ora 13.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare cu
diplomă de licenţă; -vechime
minim 3 ani în domeniul achiziţiilor publice; -certificat de
competenţă recunoscut pentru
ocupaţia expert achiziţii publice.
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 SCDA Teleorman. Relaţii
suplimentare la sediul: SCDA
Teleorman, persoană de contact:
Gîgiu Emilia, telefon:
0763.629.882, e-mail: scda@
scdatr.ro
l SCDA Teleorman (instituţie
publică), cu sediul în localitatea
Drăgăneşti-Vlaşca, str.Bucureşti,
nr.1, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
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-contabil: 2 posturi, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 22.02.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
22.02.2017, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
superioare economice cu
diplomă de licenţă; -vechime în
muncă minim 3 ani; -cunoştinţe
foarte bune de utilizare a calculatorului. 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 SCDA
Teleorman. Relaţii suplimentare
la sediul: SCDA Teleorman,
persoană de contact: Gîgiu
Emilia, telefon: 0763.629.882,
e-mail: scda@scdatr.ro
l SCDA Teleorman (instituţie
publică), cu sediul în localitatea
Drăgăneşti-Vlaşca, str.Bucureşti,
nr.1, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-consultant ştiinţific: 1/2 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
23.02.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 23.02.2017,
ora 13.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -absolvent de studii
superioare cu diplomă de licenţă,
studii doctorale; -cunoaşterea
limbii engleze nivel avansat:
scris, citit, conversație; -constituie avantaj cunoaşterea limbii
arabe, chineze sau ruse; -abilităţi
în folosirea calculatorului şi a
programelor informatice;
-competenţe în accesarea şi derularea fondurilor europene;
-vechime minimă în muncă 3
ani. 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 SCDA Teleorman. Relaţii
suplimentare la sediul: SCDA
Teleorman, persoană de contact:
Gîgiu Emilia, telefon:
0763.629.882, e-mail: scda@
scdatr.ro
l Spitalul Clinic Nicolae
Malaxa Bucureşti organizează la
sediul spitalului concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante contractuale de execuţie,
perioadă nedeterminată: 1 post
casier, 1 post curier, 1 post consilier juridic 1A- Compart.juridic,
conform HG 286/2011. Condiţii
de participare: -casier: -diplomă
de bacalaureat; -6 luni vechime
în activitate; -curier: -diplomă de
absolvire a şcolii generale; -fără
vechime; -consilier juridic 1A:
-diplomă de licenţă în specialitate; -6 ani şi 6 luni vechime în
specialitate. Data concursului:
13.02.2017 -proba scrisă, ora
10.00; -16.02.2017 -interviul, ora
10.00. Data-limită de depunere a
dosarelor: 03.02.2017, până la
ora 15.00. Condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi
tematica se afişează la sediul şi
pe site-ul spitalului: www.spitalmalaxa.ro. Date de contact:
ec.Anghel Daniela,
021.255.50.85.
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ANUNȚURI

VÂNZĂRI DIVERSE
l Ciech Soda România SA,
Vâlcea, oferă spre vânzare următoarele produse din stocuri fără
mișcare: Țeavă cupru recuperate:
Ø 60 x 4 x 3290 – 2.095 kg (100
buc.); Platbandă cupru: 80 x 10 33,5 kg; Sârmă cupru bobinaj: Ø
0,4 - 12,6 kg; Ø 0,5 – 10 kg; Ø 0,6
- 4,5 kg; Ø 0,25 – 19 kg; Ø 1,1
– 2 kg; Ø 0,15 - 12,6 kg; Ø 4 – 30
kg; Ø 0,09 - 2,2 kg; Ø 0,1 – 1 kg;
Ø 0,07 - 0,15 kg. Firmele interesate sunt rugate să transmită
oferta de preț (lei/kg) pe adresa
de email: Elvira.Septelean@
ciechgroup.com; fax:
0250733382.

VÂNZĂRI IMOBILE
l SC Coseli SA Iaşi vinde imobil
situat în Iaşi, str.Poitiers 10,
compus din teren 5.292mp şi trei
construcţii: c9 -cabină poartă;
c10 -cabină bilete; c11 -sala
antrenament, la preţul de
1.350.000Lei, fără TVA.

CITAȚII
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l Budescu Robert, domiciliat în
com.Mărunţei, sat Bălăneşti, str.
Seculeşti, nr. 60, jud.Olt, este
citat la Judecătoria Craiova în
dosar 2984/215/2016, complet
CMF4, cu termen la 31.01.2017,
ora 8.30, pentru stabilire domiciliu minor, în proces cu Dinu
Maria Andreea.
l Numitul Ditu Dragoş, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Agigea, sat Agigea, jud.
Constanţa, este citat la Tribunal
Prahova, Bdul.Republicii, nr.15,
et.3, în 02.02.2017, ora 08.30,
complet 1 Fond, în calitate de
pârât, dosar nr.8738/105/2015
având ca obiect retragere asociat,
reclamant Mihalcea Anghel.
l Millenium Connect Business
SRL, cu sediul în Ploieşti, B-dul.
Independenţei, nr.23bis, et.2,
camerele 1-4, Prahova, este citat
la Tribunal Prahova, Bdul.Republicii, nr.15, et.3, pe data de
02.02.2017, ora 08.30, în calitate
de pârât, dosarul 8738/105/2015,
având ca obiect retragere asociat,
reclamant Mihalcea Anghel.

l Se citează numitul Olteanu
Gabriel, cu ultimul domiciliu în
Piteşti, str. Trivale, nr. 6, bl. 59,
sc. A, ap. 16, jud. Argeş, pentru
termenul din 19.01.2017, ora
12,00, la Judecătoria Piteşti, în
contradictoriu cu reclamanta
Ştefan Maria, în dosarul nr.
1131/280/2013* - ieşire din indiviziune partaj succesoral.

l Alexander Samoilove, domiciliat în Londra, 28 Stuart House,
46 Windsor Way, W14QUF, UK,
este citat la Tribunal Prahova,
B-dul.Republicii, nr.15, et.3, pe
data de 02.02.2017, ora 08.30,
complet 1 Fond, în calitate de
pârât, dosarul 8738/105/2015,
având ca obiect retragere asociat,
reclamant Mihalcea Anghel.

l Se citează paratul Stan
Gheorghe cu ultimul domiciliu
cunoscut in Dărmănești, jud.
Bacău, la Judecătoria Moineşti,
dosar 4481/260/2015, termen
16.02.2017, obiect declarare
judecătoreasca a dispariţiei,
reclamant Hazapariu Ecaterina.

l Bellini Marco, domiciliat în
Italia, Olbia (OT), Via Lamberti,
nr.52, este citat la Tribunal
Prahova, Bdul.Republicii, nr.15,
et.3, pe data de 02.02.2017, ora
08.30, complet 1 Fond, în calitate
de pârât, dosarul 8738/105/2015,
având ca obiect retragere asociat,
reclamant Mihalcea Anghel.

l Reclamantul Radu Viorel,
domiciliat în com. Ograda,
cheamă pe pârâta Filip Gabriela-Florica (fost Radu), cu ultim
domiciliu cunoscut în comuna
Cosâmbeşti, sat Gimbăşani, str.
Şcolii, nr. 4, jud. Ialomiţa, la
Judecătoria Slobozia, în dosar
1238/312/2016 având ca obiect
partaj bunuri comune, pentru
termenul din 07.03.2017.
l Numita Nejloveanu Sandra
Denisa este chemată la Judecătoria Alexandria în data de
07.02.2017 în dosarul nr.
40/740/2017, având ca obiect
stabilire domiciliu minor, în calitate de pârâtă în proces cu reclamantul Tudor Gheorghe.
l Nap Gavrila, sotia lui Farcas
Constantin, Bonda Vasile Tungo,
Vartn Simion, Vartan Maria,
Nap Maria, Nap Veronica,
Oarga Aurelia lui Todor, Oarva
Victoria lui Tudor, Farcasan
Constantin si sotia Farcasan
Amalia, Culada 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 citati pe data de
21.02.2017 la Judecatoria Turda
in dos. nr. 4623/328/2013 in calitate de parati.

DIVERSE
l Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu SC Revolution Plus SRL, cu sediul în Baia
Mare, str. Dealul Florilor, nr.
14B, județul Maramureș, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu, pentru
proiectul „demolare gheretă
pază, dependințe și construire
imobil de locuit cu parter centru
de afaceri/comerț cu regim
d+p+4e+e_retras, împrejmuire și
branșamente utilități”, propus a
fi amplasat în municipiul Baia
Mare, str. Serelor nr.2, județul
Maramureș. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Maramureş, din
localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.
1A, în zilele de luni – joi, intre
orele 8 -16:30 şi vineri între orele
8 -14:00, şi la sediul titularului.
Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului
Maramureş.
l SC Omv Petrom SA, titular al
proiectului „Lucrări de abandonare de suprafaţă aferente
sondei 97 MP Pacureti” anunţă
publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de
către Agenţia pentru Protecţia

Mediului Prahova in cadrul
procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului de a
nu se supune procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru „Lucrări de
abandonare de suprafaţă
aferente sondei 97 MP Pacureti”,
propus a fi amplasat in localitatea Gornet Cuib, judeţul
Prahova. Proiectul deciziei
etapei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM
Prahova din municipiul Ploieşti
str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306,
judeţul Prahova în zilele de luni
- vineri între orele 9.00-14.00
precum şi la următoarea adresă
de internet www. apmph.anpm.
ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii la
încadrare in termen de 5 zile de
la data publicării prezentului
anunţ, până la data de
23.01.2017.
l SC. Bil Best Cristal SRL, cu
sediul în Arad,str. Poetului nr. 1,
ap.1, doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de
lucru din Arad, str. Poetului nr.
1/C, hala nr.76 unde se
desfasoara activitatea de Spalare
si curatare (uscata) a articolelor
textile si a produselor din blana
– cod CAEN 9601, in scopul
prestari servicii, având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele: Spalarea
covoarelor cu aparatura profesionala incluzand transportul
acestora. Măsuri de protecţie a
factorilor de mediu: apă – canalizarea municipala. aer; - nu este
cazul, sol – platforma betonata.
Gestiunea deşeurilor; pubele.
Observaţiile publicului formulate
in scris/ informatiile privind
potentialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei de
Protecţia Mediului Arad, str.
Splaiul Mureşului FN,tel.
0257/280331; 0257/280996, timp
de zece zile lucrătoare după data
publicării prezentului anunţ.
l Subsemnaţii Dugulescu IoanPetru şi Diana, Muşoiu
Gheorghe şi Rodica, Steliac
Cosmin şi Loredana, având
domiciliul în Lipova, str.Timişorii nr. 48, anunţă elaborarea
primei versiuni a planului “Zonă
Fermă Piscicolă şi agrement –
FAZA PUZ” amplasat în
Lipova, DJ 682 extravilan, jud.
Arad şi declanşarea etapei de
încadrare pentru obţinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul firmei BIA
– arh. Cioară Lucian, localitatea
Arad, str.Muncii nr.34, zilnic
între orele 10.30 – 12.30. Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Arad,
splaiul Mureşului nr.FN, în
termen de 18 zile calendaristice
de la data ultimului anunţ.

LICITAȚII
l Dinu, Urse și Asociații SPRL,
în calitate de lichidator judiciar
al SC Special City Guard SRL,
scoate la vânzare: -clima aventa
eco. Prețul de pornire al licitației
este de 1.654lei exclusiv TVA
(preț diminuat cu 50% față de

prețul din raportul de evaluare).
Prețul Caietului de sarcini este
de 100lei, exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul
nr. RO11BRMA0999100053523820
deschis la Banca RomâneascăAgenția Domenii, până la data
ședinței de licitație, a garanției
de 10% din prețul de pornire al
licitației pentru bunul pentru
care se licitează; -achiziționarea
până la data ședinței de licitație
a Caietului de sarcini, ce poate fi
achitat în contul lichidatorului
j u d i c i a r
n r .
RO43INGB5514999900513726
deschis la Ing Bank -Sucursala
Dorobanți sau în numerar la
sediul de corespondență al acestuia din București str. Buzești
nr.71, et.5, sector 1. Prima
ședință de licitație a fost fixată la
data de 26.01.2017 ora 14.00, iar
dacă bunul nu se adjudecă la
această dată, următoarele
ședințe de licitație vor avea loc în
data de: 02.02.2017 și 09.02.2017
ora 14.00. Toate ședințele de licitație se vor desfășura la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești nr.71, et.5,
sector 1. Pentru relații suplimentare sunați la 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l Primăria Comunei Storobaneasa, cu sediul în str. Vasile
Racotta, nr.17, cod fiscal
4652791, organizeazã licitaţie
publică deschisă în scopul
concesionării urmatoarelor
imobile: -1) Teren intravilan,
având NC 20569 și CF nr.
20569, cu suprafața de 1000 mp,
amplasat în satul Beiu, comuna
Ștorobăneasa, județul
Teleorman; -2) Teren intravilan,
având NC 20566 și CF nr.
20566, cu suprafața de 1000 mp,
amplasat în satul Beiu, comuna
Ștorobăneasa, județul
Teleorman; -3) Teren intravilan,
având NC 20572 și CF nr.
20572, cu suprafața de 1000 mp,
amplasat în satul Beiu, comuna
Ștorobăneasa, județul
Teleorman; -4) Teren intravilan,
având NC 20568 și CF nr.
20568, cu suprafața de 1000 mp,
amplasat în satul Ștorobăneasa,
comuna Ștorobăneasa, județul
Teleorman, apartinand domeniului privat de interes local al
comunei Storobaneasa. Perioada de concesionare este de 25
ani. Licitaţia va avea loc la data
de 09.02.2017, orele 10:00, la
sediul Primăriei Comunei
Storobaneasa, iar ofertele
se primesc la registratura
Primăriei Comunei Storobaneasa, pânã în preziua datei de
licitaţie, orele 16:00, într-un
singur exemplar în limba
română. Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul
Primăriei Comunei Storobaneasa, Serviciul Urbanism,amenajarea teritoriului, tel./fax
0247332876. Împotriva licitaţiei,
până la momentul adjudecării,
se va putea face contestaţie la
Judecătoria Alexandria (strada
Independenţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor se
realizează la Tribunalul Teleorman-Secţia Contencios Administrativ ( strada Ion Creangă,
nr. 53, Alexandria). Clarificările

privind licitaţia se pot obţine
maxim până la data de
03.02.2017.
l Consulting Company IPURL
-in calitate de lichidator judiciar
în dosarul nr. 3106/95/2011,
aflat pe rolul Tribunalului Gorj
- debitor SC Avi Instant SRL, cu
sediul în Tg-Jiu, str. Margaritarului, nr. 34, Gorj, CUI 3774880,
organizează licitaţii publice cu
strigare in vederea vânzării
patrimoniului, în bloc, aparţinând debitorului. Licitaţiile se
vor organiza începând cu data
de 23.02.2017, ora 14 şi în continuare în fiecare zi de joi, ora 14
-în cazul neadjudecării. Patrimoniul reprezintă integral un
bloc funcţional situat în Tg-Jiu,
Gorj (imobilele fiind intabulate),
format în principal din: Abator
funcţional -(clădire în suprafaţă
de 2627 mp), capacitate 4000
capete/oră -sacrificare păsări,
Staţie frig, depozit refrigerare, 2
depozite frigorifice 350 to, 3
tunele de congelare- 20 to/zidotare utilaje tip STORK; 4
ferme de creştere funcţionale,
automatizate (tehnologie
Rollex) -2 ferme cu 24 hale
-1657 mp/hală, şi 2 ferme cu 16
hale -1000 mp/hală. 5 ferme în
conservare cu 55 hale; Parc
propriu de mijloace de transport
(6 tractoare, remorci autobasculabile, 10 autoutilitare frigorifice, autobuncăr, încărcător
frontal); Teren în suprafaţă
totală de 66 ha; Sediu modern şi
bloc locuinţe de 20 apartamente;
Piese de schimb pentru utilaje,
mobilier, birotică, alte obiecte de
inventar. Conform Adunării
creditorilor din data de
13.01.2017, preţul de pornire al
licitaţiei este de 4.000.000 Euro,
exclusiv TVA, cu achitarea unei
garanţii în cuantum de 500.000
euro, diferenţa plătindu-se în 90
de zile de la data adjudecării.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul lichidatorului
judiciar din Tg-Jiu, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj,
la telefoanele: 0253/223744,
0253/219690, 0744615954, pe
pagina web www.consultingcompany.ro, prin e-mail la
adresele: office@consultingcompany.ro, consultingcompany@
rdslink.ro. Modalitatea şi
etapele vânzării sunt prevăzute
în regulamentul de vânzare.
Toate persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor
sunt invitate să anunţe lichidatorul înainte de data stabilita
pentru vânzare. Licitaţiile se
desfăşoară la sediul lichidatorului, la preţurile, datele şi orele
menţionate.
l U.A.T Oras Sulina cu sediul în
orașul Sulina, str. I, nr. 180,
județul Tulcea, cod fiscal 4321410,
tel/fax: 0240-543001/0240543661, e-mail: sulina_prim@
yahoo.com, anunță că la data de
09.02.2017, orele 1430, organizează, la sediu, licitație publică
în vederea vânzării unui bun
imobil aparținând domeniului
privat al orașului Sulina,
respectiv: - teren în suprafață
totală de 100 mp., situat în intravilanul orașului Sulina, pe str. I,
nr. 80B, zona "A" . Ofertanții,
persoane fizice si juridice, pot

obține documentele licitației
(Caiet de Sarcini și Instrucțiuni
pentru ofertanți) de la sediul
Primăriei orașului Sulina, contra
sumei de 70 lei, care va fi platită
numerar la casieria concedentului. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este
02.02.2017, orele 16:00. Eventualele informații suplimentare se
pot obține la numărul de telefon
0240-543001. Ofertele, în plic
închis, se depun la sediul Primăriei orașului Sulina, până la data
de 08.02.2017, orele 16:00.
Fiecare participant poate depune
o singură ofertă. Oferta trebuie
redactată în limba română și
depusă, în 2 (două) exemplare
din care un original și o copie.
Ofertele se depun în două plicuri
închise și sigilate, unul exterior și
unul interior care se înregistrează în ordinea primirii lor. În
cazul în care bunul imobil mai
sus nominalizat nu a fost adjudecat în totalitate în cadrul
acestei licitații, se va proceda la
organizarea unei alte licitații,
respectiv 16.02.2017, orele 14:30.
Pentru a doua licitație ulterioară, documentele necesare
participării vor fi depuse până la
data de 15.02.2017, orele 16:00.
În cazul în care nici la această
etapă de licitație nu se depun cel
putin 3 (trei) oferte valabile sau
ofertele valabile sunt egale,
concedentul va aplica procedura
de negociere directă, care se va
organiza conform normelor
legale în vigoare.Instanța
competentă pentru soluționarea
eventualelor litigii este Tribunalul Tulcea, cu sediul în mun.
Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, fax
0240 518 544, e-mail tribunalul-tulcea@just.ro. Data transmiterii anunțului spre publicare:
17.01.2017.

PIERDERI
l Pierdut cartela tahograf seria
0000000006 DV 2000 eliberata
de ARR Tulcea, pe numele
Campineanu Nicolae. O declar
nula
l Pierdut carte de interventie,
registru special, declaratie de
instalare, original nr.de ordine
atribuit de ANAF Bucuresti
pentru casa de marcat Tip A 100
seria ED 114518 apartinand
firmei Apollo Forest SRL, CUI
12422980. Le declar nule.
l Pierdut atestat transport
persoane pe numele Șuțu
Constatin, emis de Autoritatea
Rutieră Română, la data de
14.10.2015. Se declară nul.
l Pierdut Certificate Constatatoare nr 5079/02.10.2008, eliberate de OPRC Arad pentruPFA
,,Ciumedean Simona Flavia''. Le
declar nule.
l Declar pierdut carnet de
student pe numele Codescu
Constantin Cristian eliberat de
Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Transporturi.
l Declar pierdut (nul) certificat
profesional taxi seria CPTx nr.
0090891 eliberat de A.R.R.
Bucureşti pe numele Florea
Niculae.

