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OFERTE SERVICIU
l Filiala Judeţeană Teleorman a
Asociaţiei Comunelor din
România, în temeiul Legii nr.
53/2003 -Codul Muncii, republicată, 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
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin H.G. nr.
286/2011 şi a Legii- cadru nr.
284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din
fonduri publice, organizează la
sediul său din Comuna Talpa,
judeţul Teleorman, str. 22 Decembrie 1989, nr. 1 concurs pentru
ocuparea a 2 (două) posturi
vacante de Auditor Public, în
cadrul Biroului de Audit Public
Intern, după cum urmează:1.1
Post Auditor Public gradul Principal– vechime minim 5 ani,2.1
Post Auditor Public gradul Principal– vechime minim 3 ani.
Condiţii Generale:Pot participa la
concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:1.are
cetățenia română, cetățenie a altor
state membre ale Uniunii Europene 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 medicale de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;6.îndeplineşte condițiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte
condiții specifice 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: studii
superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diplomă de
licență; 2.Perfecţionări, specializări: cursuri de perfecționare în
tehnici de auditare a instituțiilor
publice;3.Vechimea în muncă/
specialitate necesară: minim 3 ani
şi 5 ani în cadrul instituțiilor
publice;4.Cunoştinţe de operare/
programare pe calculator: Microsoft Office– nivel avansat, inclusiv
programe de specialitate.
Concursul se va organiza de pe
următorul calendar:Data limită
pentru depunerea dosarelor:
17.01.2017;Proba scrisă: 19 ianuarie 2017;Proba interviu: 23 ianuarie 2017.Dosarele se depun la
sediul Primăriei comunei Talpa,
judeţul Teleorman– Secretar.
Detalii privind bibliografia de
concurs se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Talpa, judeţul
Teleorman, tel. 0247/898255.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str. Indepen-

denţei nr. 4 bis, etaj 2, camera 23,
judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea a 4
funcţii contractuale vacante de
execuţie de consilier cadastru
debutant, pe perioadă determinată
de 36 luni, din cadrul Biroului de
Înregistrare Sistematică– Serviciul
Cadastru al Oficiului de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară
Teleorman, pentru implementarea
Programului Naţional de
Cadastru şi Carte Funciară.
Concursul se va desfăşura în perioada 16-19.01.2017, orele 10.00.
Perioada de depunere a dosarelor
este 21.12.2016– 05.01.2017, la
sediul OCPI Teleorman. Pentru
date suplimentare consultaţi
site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 2, camera 23,
judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de execuţie
de referent treapta II, pe perioadă
determinată de 36 luni, din cadrul
Biroului de Înregistrare Sistematică– Serviciul Cadastru al
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, pentru
implementarea Programului
Naţional de Cadastru şi Carte
Funciară.Concursul se va desfăşura în perioada 17-20.01.2017,
orele 10.00. Perioada de depunere
a dosarelor este 21.12.2016–
05.01.2017, la sediul OCPI
Teleorman. Pentru date suplimentare consultaţi site-ul OCPI
Teleorman: www.ocpitr.ro.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 2, camera 23,
judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de execuţie
de asistent registrator principal
debutant, pe perioadă determinată
de 36 luni, din cadrul Biroului de
Înregistrare Sistematică– Serviciul
Cadastru al Oficiului de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară
Teleorman, pentru implementarea
Programului Naţional de
Cadastru şi Carte Funciară.
Concursul se va desfăşura în perioada 18-23.01.2017, orele 10.00.
Perioada de depunere a dosarelor
este 21.12.2016– 05.01.2017, la
sediul OCPI Teleorman. Pentru
date suplimentare consultaţi
site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.
l Unitatea Militară 02175, cu
sediul în localitatea Constanţa,
Bdul. Mamaia nr. 96, judeţul
Constanţa organizează concurs
pentru ocuparea următoarei
funcţii de execuţie vacante, de
personal civil contractual, pe
durată nedeterminată, astfel:
-Asistent medical principal generalist în Compartimentul Gastroenterologie din Secţia Medicină
Internă, grad principal, studii
postliceale şi curs perfecţionare
endoscopie digestivă = 1 post.
Termen de depunere al dosarelor
de concurs la sediul Unităţii militare 02175 Constanţa: 05.01.2017,
orele 15.30. Concursul se va desfăşura astfel: - Proba scrisă în data
de 17.01.2017, începând cu ora
10.00; - Proba practică în data de
18.01.2017, începând cu ora 10.00;

- Proba interviu în data de
19.01.2017, începând cu ora 11.00.
Loc de desfăşurare: sediul unităţii.
Relaţii suplimentare: la sediul
Unităţii Militare 02175 Constanţa.
Persoane de contact: Col. Băicoianu Mircea, tel: 0241.660.390, int.
107.
l Institutul Național de Boli
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”,
cu sediul în localitatea Bucureşti,
str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, durată nedeterminată.
Numele funcţiei: -muncitor calificat IV-bucătar (G)- Bucătărie.
Nr.posturi: două (2) posturi.
Concursul se va desfăşura astfel:
-testarea psihologică în data de
13.01.2017, ora 10.00, la sediul
institutului; -proba scrisă în data
de 17.01.2017, ora 10.00; -proba
practică în data de 20.01.2017, ora
10.00; -termenul de depunere a
dosarelor: 05.01.2017. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru funcţia de
muncitor calificat IV-bucătar (G):
-studii generale; -nivel de calificare
1; -certificat de calificare pentru
funcţia de bucătar; -fără vechime.
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
Institutului Național de Boli
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”.
Relaţii suplimentare la sediul:
Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”,
persoană de contact: ref.Stroe
Mihaela, telefon: 021.20.10.980,
interior: 3055, e-mail: anca.stroe@
mateibals.ro.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea a 3
posturi vacante contractuale de
fochişti, conform HG 286/2011.
Pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante de fochişti
sunt necesare: şcoală generală,
calificare profesională în meseria
de fochist -autorizaţie fochist şi
minim 3 ani vechime în specialitate. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Brăila, astfel: -proba
scrisă, 23.01.2017, ora 10.00;
-proba interviului 27.01.2017, ora
10.00. Dosarele se depun în perioada 21.12.2016-05.01.2017, între
orele 08.00-15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0239.692.222, int.2274, Serviciul
Tehnic.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
vacant contractual de muncitor
necalificat din cadrul Serviciului
Administrativ, conform HG
286/2011. Pentru ocuparea
postului contractual vacant de
muncitor necalificat sunt necesare:
şcoală generală şi fără vechime.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Brăila, astfel: -proba practică,
16.01.2017, ora 10.00; -proba interviului, 19.01.2017, ora 10.00.
Dosarele se depun în perioada
21.12.2016-05.01.2017, între orele
08.00-15.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon:
0239.692.222, int.2105, Serviciul
Administrativ.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea a 3
posturi vacante contractuale de
electricieni, conform HG
286/2011. Pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de electricieni sunt necesare: şcoală
generală, certificat de calificare în
meseria de electrician cu autorizaţie tip-2B şi minim 3 ani
vechime în specialitate. Concursul
se organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Brăila,
astfel: -proba practică, 16.01.2017,
ora 10.00; -proba interviului,
19.01.2017, ora 10.00. Dosarele se
depun în perioada 21.12.201605.01.2017, între orele 08.00-15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefon: 0239.692.222, int.2274,
Serviciul Tehnic.
l Primăria comunei Scăeşti,
judeţul Dolj, organizează concurs/
examen în conformitate cu HG
nr.286/2011 pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a postului
contractual vacant de consilier
achiziţii Publice, clasa l, grad
profesional debutant, care va avea
loc pe data 13.01.2017, ora: 11.00
proba scrisă şi pe data de:
16.01.2017, ora: 11.00 interviu şi
proba practică, ora 12.00. Condiţii
de participare: -studii superioare
juridice sau economice; -vechime:
6 luni; -permis ECDL. Termen
depunere dosare: 10 zile lucrătoare
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 Comunei Scoarţa, cu
sediul în comuna Scoarţa, sat
Scoarţa, nr.110, judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a unei funcţii
publice de execuţie vacante, din
cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Scoarţa,
astfel: 1.Consilier juridic, clasa I,
grad profesional debutant, aflat în
Compartimentul Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Scoarţa.
Condiţiile de participare la
concurs: 1.Pentru funcţia de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, af lat în
Compartimentul Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Scoarţa:
1.a.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţii generale prevăzute
la art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
1.b.Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiinţelor
juridice; 1.c.Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice- 0 ani.
Condiţii de desfăşurare a concursului: -proba scrisă va avea loc la
sediul Primăriei Comunei Scoarţa,
în data de 23.01.2017, ora 11.00;
-interviul va avea loc la sediul
Primăriei Comunei Scoarţa, în
data de 26.01.2017, ora 11.00.
Dosarele de înscriere se vor
depune la sediul instituţiei în
termen de 20 de zile de la publicare, respectiv până la data de

09.01.2017, şi vor conţine în mod
obligatoriu: -formularul de
înscriere; -copia actului de identitate; -copiile diplomelor de studii
şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; -copia
carnetului de muncă sau, după
caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz,
în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice; -cazierul
judiciar; -adeverinţă 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; -declaraţia pe
propria răspundere sau adeverinţă
care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică. Adeverinţa care atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice. Copiile de pe actele
prezentate vor fi în copii legalizate
sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.
Anunţul privind concursul şi bibliografia sunt afişate la sediul
Primăriei Comunei Scoarţa,
strada Scoarţa, nr.110 şi pe site-ul:
www.primariascoarta.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon: 0253.280.222.
l Centrul Regional de Transfuzii
Sanguine Constanţa, cu sediul în
localitatea Constanţa, str.Nicolae
Iorga, nr.85, judeţul Constanţa,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -conducător auto: 1
post, -referent IA: 1 post, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 17.01.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
19.01.2017, ora 12.00; -Proba practică în data de 19.01.2017, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Pentru postul de conducător auto:
-condiţiile de studii: diplomă de
bacalaureat sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori
profesional de specialitate;
-vechimea în muncă în activitate
ca şofer: minimum 3 ani; -permis
de conducere pentru şofer profesionist; -abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare; -responsabilitate,
adaptabilitate, reflexe bune în
domeniul conducerii auto; -abilităţi în comunicare scrisă şi
verbală. -Pentru postul de referent
IA: -condiţiile de studii: diplomă
de absolvire a învăţământului
postliceal de specialitate sau
diplomă de bacalaureat;
-vechimea în muncă: 6 ani şi 6 luni
în specialitate; -abilităţi/cunoştinţe
operare PC-MS Office (Excel,
Windows);-responsabilitate, adaptabilitate; -abilităţi în comunicare
scrisă şi verbală. 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 CRTS Constanţa, strada
Nicolae Iorga, nr.85, Constanţa.
Relaţii suplimentare la sediul:
CRTS Constanţa, strada Nicolae
Iorga, nr.85, Constanţa, persoană
de contact: ec.Peltecu Elena,
telefon/fax: 0341.180.014, e-mail:
crts_constanta@yahoo.com.
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l Primăria Comunei Purani,
judeţul Teleorman, cu sediul în
comuna Purani, satul Puranii de
Sus, Şos.Piteşti, nr.17, judeţul
Teleorman, organizează concurs
de ocupare a postului contractual
vacant de şofer în cadrul Compartimentului administrativ, gospodăresc şi întreţinere. Concursul se va
desfăşura la sediul Primăriei
Comunei Purani, astfel: -proba
scrisă în data de 16 ianuarie 2017,
ora 10.00; -interviul în data de 18
ianuarie 2017, ora 10.00. Condiţii
generale prevăzute de art.3 din
Regulamentul-cadru aprobat prin
HGR nr.286/2011, modificat şi
completat. Condiţii specifice:
-studii liceale finalizate cu diplomă
de bacalaureat; -permis de conducere categoria B; -vechimea nu
este necesară. Dosarele se vor
depune până la data de
05.01.2017, ora 16.00. Relaţii la
sediul Primăriei Comunei Purani,
telefon: 0769.220.150, e-mail:
primariapurani@yahoo.com.
l Primăria Comunei Sânzieni, cu
sediul în localitatea Sânzieni, str.
Principală, nr.337, judeţul
Covasna, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Referent II, 1
post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
16.01.2017, ora 10.00; -interviul în
data de 17.01.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii
cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitate minim 5
ani; -cunoştințe operare calculator;
-îndeplineşte condiţiile specifice
pentru ocuparea funcţiei contractuale; -are o stare de sănătate
corespunzătoare funcţiei contractuale pentru care candidează,
atestată pe bază de examen
medical de specialitate. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de
05.01.2017, ora 14.00, la sediul
Primăriei Comunei Sânzieni.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Sânzieni,
persoană de contact: Bandi
Levente, telefon: 0730.584.174,
fax: 0267.366.019, e-mail: blevi@
consloc.ro.
l Primăria comunei Sîntana de
Mureş, cu sediul în Sîntana de
Mureş, str.Morii, nr.26, în baza HG
nr.286/2011, modificat şi completat
organizează concurs pentru
ocuparea a 4 (patru) posturi
contractuale în cadrul instituţiei.
Denumirea posturilor- muncitor
calificat II– Comp. Infrastructură
şi Întreținere, muncitor calificat
IV- Comp. Pază, Transport, Îngrijitori, îngrijitoare/spălătoreasăComp. Îngrijire Vârstnici şi
Persoane cu Nevoi Speciale şi
referent IA – Comp. SVSU, PSI,
SSM -posturi contractuale pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs:
1.Pentru postul de muncitor calificat II: studii medii/generale; curs
calificare profesională/şcoală
profesională: tâmplar universal,
instalator instalaţii sanitare sau
electrician, vechime în muncă: 6
ani. 2.Pentru postul de muncitor
calificat IV: studii medii/generale;
curs calificare profesională/şcoală
profesională: mecanic auto, tehnician auto; permis de conducere
categoria B. 3.Pentru postul de
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îngrijitoare/spălătoreasă: studii
generale; vechime în muncă:
minim 1 an. 4.Pentru postul de
referent IA: studii în învăţământul
liceal filiera teoretică în profil real
sau filiera tehnologică în profil
tehnic absolvite cu diploma de
bacalaureat, vechime în muncă
minim 6 ani și 6 luni. Data, ora și
locul de desfășurare a concursurilor: Proba scrisă: 12.01.2017 ora
10.00, la sediul Primăriei comunei
Sîntana de Mureș. Interviul: se va
organiza la o data ce va fi anunțată ulterior. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este
05.01.2017 orele 13,00, la sediul
primăriei comunei Sîntana de
Mureș str.Morii nr.26. Date
contact: secretar comisie Suciu
Anda tel.0265.323.517. Primar,
Moldovan Dumitru.
l Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași al
Academiei Române cu sediul în
Iași, Aleea Gr.Ghica Vodă, nr.41
A, organizeazã concurs pentru
ocuparea unui post temporar
vacant de Auditor public intern,
similar funcţiei de execuţie:
Auditor, gradul II (1 post) cu
normă întreagă, pe durată determinată, în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern al
Institutului. Condiţii specifice
postului: studii economice superioare de lungă durată; vechime în
muncă: minimum 5 ani din care
minimum 2 ani experienţă la o
instituţie publică; experienţă în
audit 1 an; cunoștinţe temeinice de
operare PC (Windows, Microsoft
Office); competenţă decizională și
profesională; aptitudini/deprinderi: capacitate de analiză și
sinteză, dinamism, capacitate de
gestionare a situaţiilor dificile
precum și a resurselor alocate,
adaptabilitate la schimbări, eficienţă. Concursul constă în 3 etape
succesive: a)selecţia dosarelor de
înscriere va avea loc în data de
29.12.2016, ora 12.00; b)proba
scrisă va avea loc în data de
12.01.2017, ora 10.00, la sediul
Institutului; c)interviul va avea loc
în data de 16.01.2017, ora 10.00, la
sediul Institutului. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile din
art.3 al Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale,
aprobat prin HG nr.286/2011
modificată și completată prin HG
1027/2014. Anunţul cuprinzând
condiţiile generale și specifice,
calendarul concursului, tematica
și bibliografia sunt afișate la sediul
Institutului, pe website www.
icmpp.ro și transmise spre publicare către portalul posturi.gov.ro.
Dosarele se primesc la Serviciul
Resurse Umane-Biroul personal
până la data de 28.12.2016, ora
15.00. Relaţii suplimentare la
tel.0232/260.332, interior 168.
l Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași al
Academiei Române cu sediul în
Iași, Aleea Gr.Ghica Vodă, nr.41 A,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post temporar
vacant de Economist similar funcţiei de execuţie: Economist, gradul
I (1 post) cu normă întreagă, pe
durată determinată, în cadrul
Compartimentului Financiar-contabilitate al Institutului. Condiţii
specifice postului: studii de specialitate, studii universitare de licenţă
absolvite cu diploma de licenţă în
știinţe economice;
vechime în
specialitatea postului: minimum
10 ani; noţiuni de contabilitate
bugetară și cunoștinţe temeinice
de legislaţie financiar-contabilă;
cunoștinţe temeinice de operare
PC abilităţi informatice și de
comunicare; cunoștinţe și experienţă în utilizarea/implementarea
de programe specific de contabilitate; persoana dinamică, cu o bună
capacitate de adaptare. Concursul
constă în 3 etape succesive: a)
selecţia dosarelor de înscriere va
avea loc în data de 29.12.2016, ora
12.00; b)proba scrisă va avea loc în
data de 09.01.2017, ora 10.00, la
sediul Institutului; c)interviul va
avea loc în data de 12.01.2017, ora
10.00, la sediul Institutului. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
din art.3 al Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale,
aprobat prin HG nr.286/2011
modificată și completată prin
HG1027/2014. Anunţul cuprinzând condiţiile generale și specifice, calendarul concursului,
tematica și bibliografia sunt afișate

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 3D Gold Line Production - Pitești, după cum
urmează: Denumire: Echipament de Placare Gold Solution
compus din: aparatul propriu-zis, cablul de alimentare, soluții de
prelucrare, ochelari de protecție, două cutii din aluminiu. Valoare
(Ron, fără TVA): 14.880 lei. Prețurile menționate reprezintă 50%
din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 09-01-2017, ora 14:00. Licitația va
avea loc în data de 10-01-2017, ora 11:00:00, la sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2,
camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2,
camera 5, tel. 0248.21511 - 3252.
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la sediul Institutului de Chimie
Macromoleculară “Petru Poni”,
pe website www.icmpp.ro și
transmise spre publicare către
portalul posturi.gov.ro. Dosarele se
primesc la Serviciul Resurse
Umane-Biroul personal până la
data de 28.12.2016, ora 15.00.
Relaţii la tel.0232/260.332, interior
168.
l Primăria comunei Gîngiova,
jud.Dolj, organizează in data de
26.01.2017 concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
publice de execuţie vacante:
1.Funcţia publică de referent,
clasa III, grad profesional debutant-Comp. Relaţii Publice. 2.
Funcţia publică de inspector, clasa
I, grad profesional asistent-Comp.
Contabilitate și Resurse Umane.
Concursul constă in desfașurarea
a 2 probe: proba scrisă ce se va
susţine în data de 26.01.2017, ora
10.00, proba interviu ce se va
susţine în data de 30.01.2017, ora
10.00. Dosarele de concurs se pot
depune in termen de 20 zile de la
data publicării anunţului in Monitorul Oficial Partea a III-a, la
sediul Primăriei comunei
Gîngiova, între orele 9.00-14.00.
Condiţii de participare la concurs:
condiţiile generale prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999 (r), cu
modificările și completările ulterioare; condiţii specifice: studii
medii liceale absolvite cu diploma
de bacalaureat, cunostinţe de
operare PC- nivel de baza sau
perfecţionări/specializări dovedite
prin deţinerea unui certificat/
atestat de competenţe digitale
pentru funcţia publică de la
poziţia nr.1 și studii universitare de
licentă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, în
domeniul știinţelor economice,
vechime in specialitatea studiilor
minim 1 an, pentru funcţia
publică de la poziţia nr.2. Probele
vor fi susţinute la sediul Primăriei
comunei Gîngiova, judetul Dolj.
Dosarele de concurs se pot depune
în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului in Monitorul
Oficial Partea a III-a. Formularul
de înscriere este pus de Primăria
comunei Gîngiova la dispoziţia
candidaţilor. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
instituţiei sau la telefon:
0251.351.505.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
următoarelor funcţii publice de
conducere vacante din cadrul
Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice București:șef
serviciu – Servciul coordonare
programe și analiză inspecţie
fiscală - aparatul propriu al Direc-

ţiei Generală Regională a Finanţelor Publice București, șef
serviciu – Serviciul preţuri de
transfer - propriu al Direcţiei
Generală Regională a Finanţelor
Publice București, șef serviciu –
Serviciul inspecţie fiscală, Administraţia Fiscală pentru
Contribuabili Nerezidenţi, șef
serviciu-Serviciul de inspecţie
fiscală 2, Administraţia Fiscală
pentru Contribuabili Mijlocii, șef
serviciu – Serviciul de inspecţie
fiscală 5, Administraţia Fiscală
pentru Contribuabili Mijlocii, șef
serviciu – Serviciul de inspecţie
fiscală 6, Administraţia Fiscală
pentru Contribuabili Mijlocii, șef
serviciu – Serviciul de inspecţie
fiscală 7, Administraţia Fiscală
pentru Contribuabili Mijlocii, șef
serviciu – Serviciul de inspecţie
fiscală 8, Administraţia Fiscală
pentru Contribuabili Mijlocii, Şef
serviciu – Serviciul inspecţie
fiscală pentru juridice 1 - Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor
Publice, Şef serviciu – Serviciul
inspecţie fiscală pentru juridice 1 Administraţia Sectorului 2 a
Finanţelor Publice, Şef serviciu –
Serviciul inspecţie fiscală pentru
juridice 1 - Administraţia Sectorului 3 a Finanţelor Publice, Şef
serviciu – Serviciul inspecţie
fiscală pentru juridice 1 - Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor
Publice, Şef serviciu – Serviciul
inspecţie fiscală pentru juridice 1 Administraţia Sectorului 6 a
Finanţelor Publice, Şef serviciu –
Serviciul inspecţie fiscală pentru
juridice 2 - Administraţia Sectorului 3 a Finanţelor Publice, Şef
serviciu – Serviciul inspecţie
fiscală pentru juridice 2 - Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor
Publice, Şef serviciu – Serviciul
inspecţie fiscală pentru juridice 2 Administraţia Sectorului 5 a
Finanţelor Publice, Şef serviciu –
Serviciul inspecţie fiscală pentru
fizice - Administraţia Sectorului 4
a Finanţelor Publice, Şef serviciu
– Serviciul inspecţie fiscală pentru
fizice- Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Ilfov. Pentru
funcţiile publice menţionate mai
sus concursul se organizează la
sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, în data de 20 ianuarie 2017 la
ora 09:30 -proba scrisă. Dosarele
de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată și completată
de H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile
de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Func-

S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea
următoarelor bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr.
7, oraș Vălenii de Munte, în data de 09.01.2017, ora 10.00: Casă
de vacanță (P+1E+M), având la parter su = 79,38 m.p., la etaj su
= 77,60 m.p., s. balcon = 6.12 m.p., ediﬁcată pe un teren ce
aparține comunei Măneciu, situată în comuna Măneciu, sat Cheia,
nr. 281C, județ Prahova, nr. cadastral 398/3/C1, înscris în Cartea
funciară nr. 22076-C1. Prețul de pornire al licitației este de
176.660 lei, exclusiv TVA. Anunțul nr. 77705/19.12.2016 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la primărie și pe site ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela
numărul 0244.283006, persoană de contact: Vîlsan Liliana. Data
aﬁșării: 20.12.2016.

ţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici și la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
următoarelor funcţii publice de
conducere vacante din cadrul
Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice București:șef
birou – Biroul Juridic 6 - aparatul
propriu al Direcţiei Generală
Regională a Finanţelor Publice
București, șef serviciu – Serviciul
Juridic mijlocii - aparatul propriu
al Direcţiei Generală Regională a
Finanţelor Publice București, șef
serviciu – Serviciul analiza documentară contribuabili neînregist r a ţ i î n s c o p u r i d e T VA ,
Administraţia Fiscală pentru
Contribuabili Nerezidenţi, șef
birou – Biroul evidenţă pe plătitori
și rambursări TVA, Administraţia
Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi, șef serviciu – Serviciul
decontări, operaţiuni cu numerar
și produse electronice - aparatul
propriu al Direcţiei Generală
Regională a Finanţelor Publice
București, șef serviciu – Serviciul
casierie tezaur, vânzarea titlurilor
de stat, certificatelor de trezorerie
– Administraţia Sectorului 1 a
Finanţelor Publice, șef serviciu –
Serviciul casierie tezaur, vânzarea
titlurilor de stat, certificatelor de
trezorerie – Administraţia Sectorului 3 a Finanţelor Publice, șef
serviciu – Serviciul casierie tezaur,
vânzarea titlurilor de stat, certificatelor de trezorerie – Administraţia Sectorului 6 a Finanţelor
Publice, șef serviciu – Serviciul
încasare și evidenţă venituri –
Administraţia Sectorului 3 a
Finanţelor Publice, șef serviciu –
Serviciul încasare și evidenţă
venituri – Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor Publice, șef
serviciu – Serviciul contabilitatea
trezoreriei statului – Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice
Ilfov, șef serviciu – Serviciul
Trezorerie și contabilitate publică
– Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Ilfov – Serviciul fiscal orășenesc Buftea, șef
serviciu – Serviciul verificarea și
decontarea cheltuielilor instituţiilor, publice aparatul propriu al
Direcţiei Generală Regională a
Finanţelor Publice București.
Pentru funcţiile publice menţionate mai sus concursul se organizează la sediul Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice
București, în data de 19 ianuarie
2017 la ora 09:30 – proba scrisă:
șef birou – Biroul selectare,
programe și analiză inspecţie
fiscală - Administraţia Sectorului 1
a Finanţelor Publice, șef birou –
Biroul selectare, programe și
analiză inspecţie fiscală - Administraţia Sectorului 2 a Finanţelor
Publice, șef birou – Biroul selectare, programe și analiză inspecţie
fiscală - Administraţia Sectorului 3
a Finanţelor Publice, șef birou –
Biroul selectare, programe și
analiză inspecţie fiscală - Administraţia Sectorului4 a Finanţelor
Publice, șef birou – Biroul selectare, programe și analiză inspecţie
fiscală - Administraţia Sectorului 5
a Finanţelor Publice, șef birou –
Biroul selectare, programe și
analiză inspecţie fiscală - Administraţia Sectorului 6 a Finanţelor

Publice, șef birou – Biroul selectare, programe și analiză inspecţie
fiscală - Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Ilfov. Pentru
funcţiile publice menţionate mai
sus concursul se organizează la
sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, în data de 19 ianuarie 2017 la
ora 13:30 -proba scrisă. Dosarele
de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată și completată
de H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile
de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici și la nr. de
telefon: 0374.112.726.

CITAȚII
l Mălăncioiu Daniela Elena cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Pitești, str. Alexandru Odobescu
nr. 7, judeţul Argeș este citată în
data de 12.01.2017, ora 10,00 la
Judecătoria Pitești, complet C4-3,
Camera 2, din Pitești, b-dul
Eroilor nr. 5, jud. Argeș, în calitate
d e p â r â t ă î n d o s a r u l n r.
24640/280/2012, în contradictoriu
cu Toma Elena și Stoica Emil
Sorin.Angelescu Maria cu ultimul
domiciliu cunoscut în Pitești, str.
Trivale, nr. 49, judeţul Argeș este
citată în data de 12.01.2017, ora
10,00 la Judecătoria Pitești,
completul C4-3, camera 2, din
Pitești, B-dul Eroilor nr. 5, jud.
Argeș, în calitate de pârâtă în
Dosarul nr. 24640/280/2012, în
contradictoriu cu Toma Elena și
Stoica Emil Sorin.
l Sentinţă civilă nr. 6553/2016 din
19.09.2016, Dosar nr.1475/
318/2016
Admite acţiunea civilă de divorţ
ulterior precizată formulată de
reclamanta Nicolae Monica Veronica domiciliată în comuna
Brănești, sat Brebeni nr.33, Gorj în
contradictoriu cu pârâtul Nicolae
Adrian Daniel, din comuna
Brănești, sat Brebeni, Gorj, citat
prin publicitate conform art. 167
C. pr.civ.Desface căsătoria încheiată între părţi la data de
25.09.1993 și înregistrată în registrul stării civile al comunei
Brănești sub nr. 9/1993 din culpa
pârâtului.Dispune efectuarea
cuvenitelor menţiuni în registrul
stării civile.Dispune revenirea
reclamantei la numele avut anterior căsătoriei respectiv
“CIOCAN”. Ia act că reclamanta
nu a solicitat cheltuieli de judecată.Cu apel, în termen de 30 de
zile de la comunicare, la Judecătoria Tg-Jiu.
l Se citează SC VINETO
PRACTIC SRL (CUI 26299217)
cu ultimul sediu cunoscut în
județul Ilfov, localitatea Islaz, str.
Caragea Gheorghe nr.5, pentru
data de 30.01.2017, ora 9,00, la
Tribunalul Buzău, Secţia a II-a
civilă, de contencios administrativ
și fiscal,
în dosarul
nr.1175/114/2016, CAF 7, în cali-
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tate de pârât, în proces cu
UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALĂ A JUDEȚULUI
BUZĂU-CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, în calitate de
reclamant pentru anulare act
administrativ-protocol de colaborare nr.10860/05.11.2012 si
pretentii.
l Ciubotaru Laurenţiu este citat
la judecătoria Botoşani, în calitate
de pârât, în 20.01.2017, în dosarul
nr. 9026/193/2016, partaj judiciar.
l Numiţii Trisecaru Octavia şi
Trisecaru Constantin, domiciliaţi
în comuna Bragadiru, strada
Unirii, nr.33, judeţul Ilfov, sunt
invitaţi să se prezinte la data de
16.01.2017, ora 12.00, la sediul
Biroului Individual Certum, din
Bucureşti, Calea Floreasca, nr.169,
IPA Business Center, parter,
Sectorul 1, în vederea rectificării
Contractului de Vânzare autentificat sub nr.159/23.01.1997 de
notar public Velicu Mioara, în
sensul că cumpărătorul era necăsătorit.
l ISMAIL REFIET, cu ultim
domiciliu oras Negru Voda, jud.
Constanta este chemat in instanta
la judecatoria Constanta, str.
Traian, nr.33, Sectia Civila sala 3
C20-2014, dosar 2835/212/2013 in
data de 30 IANUARIE 2017 ora
8.30, in calitate de parat in proces
ABDURAMAN BURHAN, in
calitate de reclamant pentru fond
succesiune, iesire din indiviziune.
l PRIN SENTINŢA CIVILĂ
NR.90 7 4/2016 ÎN DOS AR
NR.11654/303/2016 la Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti instanţa a
hotărât sa admită în parte cererea
formulată de reclamantul CARABULEA ILIE cu domiciliul în
Sibiu, Str.Costache Negruzzi nr.10,
în contradictoriu cu pârâta SC
DINAMIC SOFT SRL, cu sediul
în Bucureşti, Strada Dr.Taberei 28,
bl.T2, ap.80, CUI RO17091720.
Constată caracterul ilicit al faptei
pârâtei de a publica pe site-ul
comisarul.ro în data de 13.04.2016
informaţiile grupate sub titlul
"Exploziv/Agenda lui Carabulea.
Partea sexuala!" Obligă pârâta să
publice pe cheltuiala sa prezenta
hotărâre judecătorească, în termen
de 15 zile de la rămânerea definitivă a acesteia, în ziarele centrale
Evenimentul Zilei, România
Liberă, Adevărul, Gândul şi
Jurnalul Naţional. Respinge restul
capetelor de cerere, ca neîntemeiate. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant
în cuantum de 120_lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. Cu
drept de apel în termen de 30_zile
de la comunicare, cerere care se
depune la Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti. Pronunţată în şedinţa
publică azi, 03.11.2016.

DIVERSE
l DANUSCA SRL - in faliment,
prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, anunta vanzarea prin negociere directa, conform art. 118 din
Legea nr. 85/2006, a proprietatii
imobiliare compusa din teren
intravilan in suprafata de 6.455
mp si constructii: C1- Atelier
productie confectii metalice si
spatiu administrativ (P) cu s.c.
desfasurata = 627 mp, C2 - Anexa
(P) - grup social - vestiar cu s.c.

desfasurata = 311 mp, C3 - Sectie
productie confectii fier forjat si
depozit materiale (P) cu s.c. desfasurata = 1.778 mp, C4 - Anexa (P)
- cabina poarta cu s.c. desfasurata
= 8 mp, imprejmuire si platforma
betonata, situata in com. Paulesti,
sat Paulesti, nr. 823, tarlaua 16,
Prahova, inscrisa in Cartea
funciara nr. 27431, nr. cadastral
27431, imobil asupra caruia sunt
instituite sarcini ce vor fi radiate
conform art. 53 din Legea nr.
85/2006, vanzare aprobata de
Adunarea creditorilor din data de
08.12.2016. Cel mai mare pret
oferit la data prezentului anunt
este 603.568 lei, pasul de supraofertare este de 10.000 lei. Persoanele interesate sunt obligate sa
achizitioneze caietul de prezentare
de la sediul lichidatorului şi sa
depuna oferta impreuna cu taxa
de garanţie de 60.000 lei pana la
data de 19.01.2017. Negocierea si
incheierea actului de adjudecare se
va face la data de 20.01.2017 ora
14/00 la sediul lichidatorului din
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax: 0244 519800.
l S.C. VERONIKI ECOGRUP
S.R.L., anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: “DEVIERE
CONDUCTA TRANSPORT
GAZE NATURALE APARTINAND SNTGN TRANSGAZ SA
Dn 400, L = 400 M, in zona
Contesti, jud. Dambovita”, propus
a fi amplasat in comuna Contesti,
satul Balteni, judetul Dambovita.
Informatiile privind proiectul pot
fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Dambovita din Targoviste, Calea
Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni-joi intre orele
900 – 1500 si vineri intre 900 –
1300. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M.
Dambovita.
l Bio Nera Plant SRL, cu sediul
în localitatea Sasca Montană,
Mănăstirea Nera, jud.Caraş-Severin, titular al Planului Urbanistic Zonal: Zona Manastire,
adresa: Sasca Montană, anunţă
publicul interesat asupra elaborării
primei versiuni a PUZ, respectiv
depunerea lui în vederea declanşării etapei de încadrare pentru
obţinerea avizului de mediu. Informaţiile privind prevederile
planului PUZ propus pot fi
consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin, Reşiţa, str.Petru
Maior, nr.73, în zilele de luni-joi
între orele 09:00-15:00 şi vineri
între orele 09:00-13:00 şi la sediul
titularului din localitatea Sasca
Montană, Mănăstirea Nera, în
zilele de luni-vineri între orele
08:00-13:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin în termen
de 18 zile calendaristice de la data
apariţiei prezentului anunţ.

LICITAȚII
l Debitorul SC ALTO ADPROD
SRL -în faliment, prin lichidator
judiciar DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII S.P.R.L., scoate la vânzare:
-Teren în suprafață de 775,09mp şi
construcțiile de pe acesta, cu o
suprafață totală construită la sol
de 482,09mp, situat în Pantelimon,

B-dul Biruinței nr.102, jud. Ilfov.
Prețul de pornire al licitației este
de 74.120euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini este de
1.000lei exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată
de consemnarea în contul nr.
RO88PIRB4218767493001000,
deschis la Piraeus Bank România
pe seama debitoarei SC ALTO
ADPROD SRL până la data şi ora
stabilită pentru şedința de licitație,
a garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației şi de achiziționarea până la aceeaşi dată a Caietului de sarcini. Caietul de sarcini
poate fi achitat în contul lichidatorului
judiciar
n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanți sau în numerar la
sediul ales al acestuia din Bucureşti str. Buzeşti, nr.71, et.5,
cam.504, sector 1. Prima şedință
de licitație a fost fixată în data de
11.01.2017ora 15.30, iar dacă
acesta nu se adjudecă la această
dată, următoarele şedințe de licitații vor fi în data de: 18.01.2017,
25.01.2017 şi 01.02.2017 ora 15.30.
Toate şedințele de licitații se vor
desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzeşti nr.71, et.5, cam.504, sector
1. Pentru relații suplimentare
sunați la 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.
l Consiliui Local Breaza organizează: Închirierea unui spaţiu în
suprafaţa de 18mp situate la
demisol Liceul Teoretic “Aurel
Vlaicu” Breaza, str Republicii, nr
69 în vederea desfăşurării unor
activităţi comerciale – comercializare produse alimentare. Preţ
pornire 5 lei/mp/lună. Durata 5
ani.Termen depunere documente
prevăzute în Caietul de Sarcini:
30.01.2017, ora 10:00. Documentele se depun la Registratură
Primăriei oraşului Breaza. Desfăşurarea licitaţiei: 30.01.2017, ora
10:30. Caietul de sarcini=50 lei.
Taxa de participare: 50 lei.
Garanţia de participare: 90 lei.
Te m e i l e g a l H . C . L . n r.
149/27.10.2016. Condiţiile de
participare se regăsesc în Caietul
de Sarcini care se poate procura de
la Sediul Primăriei Breaza.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliului de Administratie al
S.C. CONTACTOARE S.A., cu
sediul in Buzau, str. Mesteacanului,
nr.10, jud. Buzau, intrunit in
sedinta sa din data de 16.12.2016,
in temeiul prevederilor legale si ale
Actului Constitutiv, convoaca:Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, care va avea loc in
data de 20.01.2017, ora 10.30, la
sediul societatii, la aceasta putand
participa actionarii inregistrati in
Registrul Actionarilor la sfarsitul
zilei de 09.01.2017, care constituie
data de referinta a prezentei
adunari.In cazul in care la data
mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru
intrunirea adunarii, aceasta va
avea loc in data de 21.01.2017, in
acelasi loc si la aceeasi ora.Ordinea
de zi a adunarii generale ordinare
cuprinde:1. Alegerea noilor
membri ai consiliului de administratie, urmare a expirarii mandatului actualilor membri in data de
25.01.2017. 2.Stabilirea cuantumului indemnizatiei noilor membri
ai consiliului de administratie
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RALA ORDINARA A ACTIODIN DATA DE 20 IANUARIE
pentru anul 2017.3.Aprobarea
NARILOR DIN 20 IANUARIE
2017.Propunerile privind candidatei de 09.02.2017 ca data de
2017”.Daca actionarul este repredatii pentru posturile de adminisinregistrare, respectiv pentru idenzentat de o alta persoana, repretrator se pot face pana cel tarziu in
tificarea actionarilor asupra carora
zentantul va prezenta
data de 11.01.2017, ora 15.00.
se rasfrang efectele hotararilor
imputernicirea speciala/generala,
Conform art.117 alin.6 din Legea
Adunarii Generale Ordinare a
completata si semnata, impreuna
nr.31/1990, republicata, cu modifiActionarilor, potrivit art. 238 din
cu copia actului de identitate
carile si completarile ulterioare,
Legea nr. 297/2004 privind piata de
valabil al actionarului (in cazul
lista cuprinzand informatiile cu
capital, respectiv a datei de
persoanelor fizice, buletin/carte de
privire la numele, localitatea de
08.02.2017 ca “ex-date”.4 .Impuidentitate/pasaport, respectiv, in
domiciliu si calificarea profesioternicirea domnului av. Cercel
cazul persoanelor juridice, bulenala ale persoanelor propuse
Claudiu George sa efectueze
tinul/cartea de identitate/pasapentru functiile de administrator
formalitatile cerute de lege pentru
portul reprezentantului legal) care
se afla la dispozitia actionarilor,
inregistrare, publicitate, opozabilivor fi transmise la sediul Societatii
putand fi consultata de acestia.
tate si executarea hotararilor adopprin servicii de curierat, astfel incat
Actionarii inscrisi in registrul actiotate. Documentele, materialele
sa fie inregistrate ca primite la
narilor la data de referinta pot
informative si proiectele de hotaregistratura cu 48 de ore inainte de
participa la adunarea generala
rari ale AGOA referitoare la
data si ora tinerii adunarii geneordinara direct sau pot fi reprezenproblemele incluse pe ordinea de zi
rale, intr-un plic inchis, cu mentitati de alte persoane, pe baza unei
se pot consulta pe website-ul socieunea scrisa in clar si cu majuscule
imputerniciri speciale/generale, sau
tatii la adresa www.contactoare.ro
„PENTRU ADUNAREA GENEpot vota prin corespondenta
sau la sediul societatii, cu 30 de zile
RALA ORDINARA A ACTIOconform procedurii afisate pe
inainte de data tinerii AGOA.Unul
NARILOR DIN 20 IANUARIE
website-ul societatii www.contacsau mai multi actionari, reprezen2017”. Informatii suplimentare se
toare.ro.Formularele de imputernitand individual sau impreuna, cel
pot obtine zilnic, intre orele 10:00cire speciala si formularele de vot
putin 5% din capitalul social, au
14:00 de la sediul societatii, dupa
prin corespondenta completate cu
dreptul :-de a introduce puncte pe
data aparitiei prezentului convonumele candidatilor la functia de
ordinea de zi a adunarii generale,
cator in M.O. al Romaniei - partea
administrator vor putea fi obtinute
cu conditia ca fiecare punct sa fie
a IV-a - persoana de contact av.
de la sediul societatii incepand cu
insotit de o justificare sau de un
Cercel Claudiu George, telefon
data de 12.01.2017, in zilele lucraproiect de hotarare propus spre
0238/710.933 sau 0741/089106.
toare, intre orele 9:00-15:00, sau de
adoptare adunarii generale;- de a
pe website-ul www.contactoare.ro
prezenta proiecte de hotarari
.Accesul actionarilor, persoane
pentru punctele incluse sau
PIERDERI
fizice, indreptatiti sa participe la
propuse spre a fi incluse pe ordinea
l Pierdut atestat marfa si
adunarea generala este permis prin
de zi a adunarii generale.
personae, eliberat de ARR Pitesti,
simpla proba a identitatii acestora.
Data limita pana la care actionarii
pe numele Gheorghe Vasile Alin.
Actionarii persoane juridice pot
isi pot exercita drepturile mentioDeclar nul.
participa prin reprezentantul legal,
nate mai sus este stabilita la cel
calitatea de reprezentant legal fiind
mult 15 zile de la data publicarii in
l Pierdut Atestat Taxi seria
dovedita cu actul de identitate si pe
Monitorul Oficial.Fiecare actionar,
CPTX nr.45382 emis pe numele
baza listei actionarilor la data de
persoana fizica sau juridica, are
DUMITRESCU CARMEN
referinta, primita de emitent de la
dreptul sa adreseze intrebari
LEONTINA. Il declar nul.
Depozitarul Central.In cazul
privind punctele de pe ordinea de
votului prin corespondenta, formuzi a adunarii generale. Societatea
l Mooskea Concerts Srl Pierdut
larele de vot, completate si
poate raspunde inclusiv prin
Carti Interventie si Comunicare
semnate, impreuna cu copia
postarea raspunsului pe web-site-ul
nr. ordine 061831, Casa de marcat
actului de identitate valabil al actipropriu www.contactoare.ro.În
DATECS MP 55, seria 12254018
onarului (in cazul persoanelor
vederea identificării si a dovedirii
Punct de lucru Arad, Calea A.
fizice, buletin/carte de identitate/
calitătii de actionar a unei
Vlaicu, nr. 10-12,SP, S246, et. 2,
pasaport, respectiv, in cazul
persoane care adresează întrebări
Centrul Comercial Atrium Center.
persoanelor juridice, buletinul/
sau solicita completarea ordinii de
cartea de identitate/pasaportul
zi, persoana in cauza are obligatia
l Pierdut cartelă tahograf şi
reprezentantului legal) pot fi transsa anexeze solicitarii documente
atestat marfă pe numele Matei
mise la sediul Societatii prin
care îi atestă identitatea (pentru
Marian Liviu. Se declară nule.
servicii de curierat, astfel incat sa
persoana fizica: copie BI/CI,
fie inregistrate ca primite la regispentru persoana juridica: copie BI/
l Subscrisa SC FRANZI SRL,
tratura cu 48 de ore inainte de data
CI reprezentant legal si certificat
sediu Bata, nr.99, jud.Arad,
si ora tinerii adunarii generale,
constatator eliberat de Registrul
J02/200/2012, CUI:15997141,
intr-un plic inchis, cu mentiunea
Comertului sau un act emis de o
pierdut certificat constatator
scrisa in clar si cu majuscule
autoritate competenta, in care
nr.504142/27.02.2012. Îl declar nul.
„PENTRU ADUNAREA GENEactionarul este inmatriculat legal,
cu cel mult 3 luni
inainte de AGOA),
DECESE
precum şi extrasul de
cont din care rezultă
�
calitatea de acţionar şi
ing. CONSTANTIN STROE,
numărul de acţiuni
deţinute, emis de
Depozitarul Central
sau, după caz, de către
participantii definiti la
art. 168 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 297/2004
care furnizează
servicii de custodie.
�
�
Propunerile de
CONSTANTIN STROE.
completare a ordinii
de zi sau intrebarile
actionarilor, mentionate in alineatele
precedente, vor putea
fi transmise in scris,
prin posta sau serviciile de curierat, la
�.�................................�..............�..........�.................
sediul societatii menti.......�......................................................................................................
onat mai sus, cu
CONSTANTIN STROE.
mentiunea scrisa clar,
.......................................................................................
cu majuscule,
.............................................
PENTRU ADUNA..................................................................
REA GENERALA
................
.........................�..........................................�.............�
ORDINARA A
..................................
ACTIONARILOR

