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l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău scoate la concurs, în vederea 
încadrării prin recrutare din sursă 
externă, un post de muncitor cali-
ficat IV-I (electrician în constructii, 
cod COR 741101). - nivelul studiilor: 
absolvenţi de cel puţin 10 clase sau 
şcoală profesională, specialitate/
profil ,,electrician în construcţii”;
- vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: min. 2 
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: a) selecţia dosarelor 
de  înscr iere  –  06 .01.2017 - 
09.01.2017; b) proba scrisă (teste-
grilă) – 01.02.2017, ora 13.00; c) 
interviul – 06.02.2017, ora 13.00. Loc 
de desfăşurare al concursului: sediul 
Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, 
cu sediul în municipiul Bacău, str. 
Henri Coandă nr. 5-12, județul 
Bacău. Data-limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de 
concurs: până la data de 05.01.2017 
ora 16.00, la sediul sediul Grupării 
de Jandarmi Mobile Bacău, cu sediul 
în municipiul Bacău, str. Henri 
Coandă nr. 5-12, județul Bacău. Date 
de contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs:  
Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău, cu sediul în municipiul 
Bacău, str. Henri Coandă nr. 5-12, 
județul Bacău, telefon 0234.585570, 
interior 24118 sau 24119.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău scoate la concurs, în vederea 
încadrării prin recrutare din sursă 
externă, un post de muncitor cali-
ficat IV-I (instalator sanitar, cod 
COR 712612). - nivelul studiilor: 
absolvenţi de cel puţin 10 clase sau 
şcoală profesională, specialitate/
profil ,,instalator sanitar”; - vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: min. 2 ani. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului: a) selecţia dosarelor de 
înscriere – 06.01.2017 - 09.01.2017; b) 
proba scr i să  ( tes te-gr i lă)  – 
01.02.2017, ora 09.00; c) interviul – 
06.02.2017, ora 09.00. Loc de 
desfăşurare al concursului: sediul 
Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, 
cu sediul în municipiul Bacău, str. 
Henri Coandă nr. 5-12, județul 
Bacău. Data-limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de 

concurs: până la data de 05.01.2017 
ora 16.00, la sediul sediul Grupării 
de Jandarmi Mobile Bacău, cu sediul 
în municipiul Bacău, str. Henri 
Coandă nr. 5-12, județul Bacău. Date 
de contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs:  
Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău, cu sediul în municipiul 
Bacău, str. Henri Coandă nr. 5-12, 
județul Bacău, telefon 0234.585570, 
interior 24118 sau 24119.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.Spita-
lului, nr.4, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: infirmier 
debutant -un post, la Secţia Medi-
cină Internă, din cadrul Spitalului 
Orăşenesc Făget, studii medii, 
vechimea în specialitate nu este 
n e c e s a r ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 16.01.2017, ora 10.00; -proba 
practică în data de 16.01.2017, ora 
13.00; -proba interviu în data de 
16.01.2017, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -îndeplinesc condiţiile de 
studii; -nu au fost condamnaţi defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul; 
-au o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 06.01.2017, ora 
15.00, la sediul Spitalului Orăşenesc 
Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget, persoană de 
contact: ec.Chelariu Belinda, telefon: 
0 2 5 6 . 3 2 0 . 8 6 0 ,  i n t . 1 9 ,  f a x : 
0256.320.039.

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.Carol 
Davilla, nr.4, judeţul Gorj, organi-
zează, conform HG 286/23.03.2011, 
modificată, concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
asistent medical debutant, 1 post 
(PL/SSD/S) -sterilizare. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 16.01.2017, ora 9.00; -inter-
viul în data de 18.01.2017, ora 9.00. 

Condiţii generale de participare: a)
are cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b)cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exercițiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; f)îndeplineşte 
condițiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)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 reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcției contractuale sunt: 
-diplomă de absolvire a şcolii sani-
tare postliceale, diplomă de absolvire 
a învăţământului superior de 3 ani în 
specialitate sau diplomă de licenţă în 
specialitate; -fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Spitalului Mun.Motru, din 
str.Carol Davilla, nr.4, jud.Gorj. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Mun.Motru, persoană de 
contact: jr.Cruceru Sidonia, telefon: 
0253.410.003, fax: 0253.410.078, 
e-mail: crucerusidonia@yahoo.com                                       

l Unitatea Militară 02560 Bucu-
reşti, din Ministerul Apărării Naţio-
nale ,  organizează ,  conform 
prevederilor art.7, alin.(1) şi (4) din 
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante de personal civil 
contractual: -şef birou, gr.I (1 post), 
studii superioare de lungă durată, cu 
sp ec ia l i za rea  man agement , 
marketing, administraţie publică, 
ştiinţe economice sau în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalent, cu o vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei de minim 2 ani; -referent I 
(4 posturi), studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat, vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei de minim 3 ani şi 6 
luni; -redactor, gr.II (1 post), studii 
superioare de lungă durată cu speci-
alizarea litere, jurnalism, limbi 
străine sau în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valent, cu o vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
de minim 6 luni; -tehnoredactor, tr.II 
(1 post), studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat, vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei de minim 6 luni; 
-muncitor calificat, tr.IV (legător 
manual, 4 posturi), învăţământ 
gimnazial, studii/cursuri/programe 
de iniţiere/perfecţionare/specializare 
în domeniul poligrafic pentru 
ocupaţia de legător manual, nu sunt 
necesare condiţii de vechime în 
muncă sau în specialitatea studiilor; 
-muncitor calificat, tr.III (lăcătuş 
mecanic, 1 post), învăţământ gimna-
zial, studii/cursuri/programe de 
iniţiere/perfecţionare/specializare în 
domeniul poligrafic pentru ocupaţia 
de lăcătuş mecanic, cu o vechime în 
specialitatea de lăcătuş mecanic 3 
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: -16.01.2017, ora 10.00- 
proba scrisă (pentru posturile de şef 
birou, gr.I, şi de referent I în Biroul 
planificare, monitorizare programe, 
marketing şi achiziţii); -16.01.2017, 
ora 10.00- proba practică (pentru 3 
posturi de referent în Secţia planifi-
care, evidenţă şi urmărire lucrări, 1 
post redactor, gr.II, 1 post tehnore-
dactor, tr.II, 4 posturi de muncitor 
calificat, tr.IV -legător manual şi 
pentru 1 post de muncitor calificat, 
tr.III -lăcătuş mecanic); -23.01.2017, 
ora 10.00- interviul (pentru toate 
posturile pentru care se organizează 
concursul); -data-limită de depunere 
a dosarelor: 06.01.2017, ora 15.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
Unităţii Militare 02560, Bd.Ion 

Mihalache, nr.124-126, sector 1, 
localitatea Bucureşti, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secre-
tariatului la telefon: 021.224.26.34.

l Primăria Comunei Dobroteşti, 
judeţul Teleorman, în temeiul 
H.G.R. 286/2011, cu modificările si 
completările ulterioare,organizează 
concurs pe data de  17.01.2017–  
proba scrisă, ora 10 şi 18.01.2017– 
interviul, ora 10, pentru ocuparea 
unui post vacant, contractual de 
execuţie de inspector cu atribuţii în 
domeniul apărării incendiilor, în 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Dobroteşti, 
judeţul Teleorman. Candidaţii trebui 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute la art. 3 din H.G.R. nr. 
286/2011 cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţii specifice: 
-absolvent de studii superioare; 
-vechime de minim 2 ani în speciali-
tatea studiilor sau asimilată acesteia. 
Dosarele se depun în termen de 10 
zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României partea a-III-a. 
Relaţii la telefon: 0247336802/ 
0730559555 –persoană de contact –
Manea Niculae –secretar comună.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11, 
anunţă în data de 16.01.2017, ora 
9.00, concurs pentru ocuparea a 2 
posturi vacante de infirmier debu-
tant, la Secţia Chirurgie Generală, 
pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
de participare: -şcoală generală. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina la data menţionată mai sus, 
începând cu ora 9.00, pentru proba 
scrisă, iar interviul, în a treia zi 
lucrătoare de la susţinerea probei 
scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute  la  ar t .6  d in  HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia 
şi tematica de concurs sunt afişate la 
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNOS sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l Pentru încadrarea ca funcţionar 
public cu statut special în sistemul 
administraţiei penitenciare (agent 
de penitenciare), Penitenciarul 

Botoşani scoate la concurs 18 
posturi vacante după cum urmează: 
-9 posturi agent operativ (bărbaţi); 
-3 posturi agent operativ (grupă de 
intervenţie); -1 post agent (secreta-
riat); -1 post agent tehnic (condu-
că tor  au to ) ;  - 1  pos t  agent 
administrativ (gospodar); -1 post 
agent administrativ (achizitor); -2 
posturi agent (fochist). Termenul de 
depunere a dosarelor complete este 
de 13 ianuarie 2017, orele 15.00, la 
Penitenciarul Botoşani. Taxa de 
participare la concurs este de 85 lei. 
Relaţii suplimentare privind condi-
ţiile de înscriere se pot obţine la 
sediul Penitenciarului Botoşani pe 
site-ul unităţii (http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-botosani/carieră) 
şi al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră- Concursuri din 
sursă externă- Concursuri în curs de 
derulare). Pentru informaţii supli-
mentare desemnăm ca persoană de 
contact pe domnul subcomisar de 
penitenciare Ionuţ ONOFREI, tel. 
0231-515937, e-mail: ionut.onofrei@
anp.gov.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant, repar-
tizat pe perioadă determinată, 
pentru implementarea Programului 
naţional de cadastru şi carte 
funciară, corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie din cadrul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj- Serviciul Cadastru- 
Biroul Înregistrare Sistematică, cu 
încadrare pe perioadă determinată 
de 36 de luni, după cum urmează: 1 
post asistent registrator principal 
d e b u t a n t ,  î n  t e m e i u l  H G 
286/23.03.2011, modificată şi 
completată. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba scrisă în data de 
16.01.2017 ora 10,00, proba interviu 
în data de 19.01.2017 ora 10,00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă sau studii universitare cu 
diplomă de licenţă, specializarea 
drept, vechime în specialitate: nu 
necesită. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 09.01.2017 inclusiv, 
ora 16,00, la sediul OCPI Dolj, cam. 
104. Relaţii suplimentare la sediul 
OCPI tel.0251.413.128/0251.414.286, 
int.118, fax 0251.418.018 e-mail: dj@
ancpi.ro. Persoană de contact  
Duduleanu Veronica.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile ale SC Claudia 
Com SRL. În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 16, luna ianuarie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 
12, județul Giurgiu se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Claudia Com SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. București, bl. 70/1D, sc. 
A, ap. 9, județ Giurgiu, cod de identificare fiscală 8447773: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de 
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; Autoturism 
Peugeot 6 6FY 6D6FY, nr. identificare VF36D6FYC21468144, an fabricație 2006, 18.200 lei, 19 %. *) 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul  
de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt  invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în  
ziua precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada  
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie după actul de identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216.705, tasta 
2, 1, la domnul Caimacanu Daniel.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 10, luna 01, anul 2017, ora 13.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, 
Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri  
mobile, proprietatea debitorului SC Gad Electric Energi SRL, cu domiciliul fiscal în sat Roata de Jos,  
Comuna Roata de Jos, Str. Petrolistului, Nr. 14, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 
33522841: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației,  
exclusiv TVA, Cota TVA *) ( 19%); Autoutilitară Volkswagen 7JO;Transporter, an fabicatie - 2004; SS - 
WV1ZZZ7JZ5X009960; culoare - alb, 9.200 lei; Total: 9.200 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227 
din anul 2015, privind Codul Fiscal. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (documentul fiind întocmit astfel: 
beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu 
mențiunea „taxă participare licitație 10%”); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, 
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, 
tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat, bugeul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor 
pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și, respectiv, la bugetul 
local, conform art. 250, alin. (4), lit. I) din Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de Procedură Fiscală; 
că nu au obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul executat silit, pentru respectarea prevederilor art. 250, alin. (9). 
Cererea de înscriere, însoțită de documentația mai sus menționată se depune numai la Registratura 
Servicului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, situat în Județul Giurgiu,Oraș Bolintin Vale, Str. Republicii, 
Bloc B5, parter, ofertanții urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 - 261, din Legea nr. 207/2015, cu modificările si completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270.520, persoană de contact: Iacob Ilie.
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l Curtea de Apel Bucureşti organi-
zează concurs, în condiţiile legii, 
pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante, dupa cum 
urmează: -Curtea de Apel Bucureşti, 
1 post consilier clasa I grad profesi-
onal superior: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, absolvent de 
ştiinţe inginereşti sau ştiinţe 
umaniste şi arte- specialitatea arhi-
tectură şi urbanism, vechime în 
specialitate minim 9 ani; -Tribunalul 
Ilfov, 1 post consilier clasa I grad 
profesional principal: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, profil 
economic, vechime în specialitate 
minim 5 ani. Cererile şi dosarele 
profesionale vor fi depuse la sediul 
Curţii de Apel Bucureşti– Splaiul 
Independenţei, nr. 5, sector 4, 
mezanin, camera M01, în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a-III-a. Concursul se va 
desfăşura la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti, mezanin, camera M01, 
după cum urmează: -25 ianuarie 
2017, orele 16.00 -proba scrisă; -27 
ianuarie 2017, orele 16.00 -interviul. 
Condiţiile de participare, bibliografia 
şi tematica, după caz, precum şi 
actele necesare înscrierii la concurs, 
vor fi afişate la sediul Curții de Apel 
Bucureşti şi pe pagina web: http://
www.cab1864.eu, secțiunea Resurse 
Umane -Concursuri/ Examene. 
Relaţii suplimentare la telefon 
021.319.82.45.

l Școala Gimnazială nr. 1 din 
comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, 
scoate la concurs: 1. -postul vacant 
de administrator financiar (S), 1 
normă, în cadrul compartimentului 
didactic auxiliar, pentru ocuparea 
căruia trebuie îndeplinite următoa-
rele condiții specifice: -studii univer-
sitare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă sau studii superioare de 
licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
ştiințelor economice; -vechime în 
muncă: minim 5 ani; -vechime în 
specialitate: minim 1 an; -cunoştințe 
operare PC. 2. -postul temporar 
vacant de secretar (M), 1 normă, în 
cadrul compartimentului didactic 
auxiliar, pentru ocuparea căruia 
trebuie îndeplinite următoarele 
condiții specifice: -studii medii; 
-minim 3 luni vechime în activități 
specifice postului; -cunoştințe 
operare PC. Concursul va avea loc în 
data de 16 ianuarie 2017 la sediul 
şcolii din comuna 1 Decembrie, 
județul Ilfov, şoseaua Giurgiului, nr. 
220. Dosarele de înscriere se depun  
până pe 10 ianuarie 2017 orele 16.00, 
la secretariatul şcolii din comuna 1 
Decembrie, județul Ilfov, Șoseaua 
Giurgiului, nr. 220, de luni până 
vineri între orele 8.00-16.00. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon: 
021.468.71.09.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău scoate la concurs, în vederea 
încadrării prin recrutare din sursă 
externă, un post de muncitor calificat 
IV-I (bucătar, cod COR 512001). - 
nivelul studiilor: absolvenţi de cel 
puţin 10 clase sau şcoală profesională, 
specialitate/profil ,,ospătar”; - 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: min. 2 ani. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: a) selecţia dosarelor de 
înscriere – 09.01 - 10.01.2017; b) 
proba scrisă (teste-grilă) – 02.02.2017, 
ora 13.00; c) interviul – 07.02.2017, 
ora 13.00. Loc de desfăşurare al 
concursului: sediul Grupării de 
Jandarmi Mobile Bacău, cu sediul în 
municipiul Bacău, str. Henri Coandă 
nr. 5-12, județul Bacău. Data-limită 
până la care se pot depune actele 

pentru dosarul de concurs: până la 
data de 29.12.2016 ora 16.00, la sediul 
sediul Grupării de Jandarmi Mobile 
Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, 
str. Henri Coandă nr. 5-12, județul 
Bacău. Date de contact ale persoanei 
care asigură secretariatul comisiei de 
concurs: Gruparea de Jandarmi 
Mobilă Bacău, cu sediul în municipiul 
Bacău, str. Henri Coandă nr. 5-12, 
judeţul Bacău, telefon 0234.585570, 
interior 24118 sau 24119.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău scoate la concurs, în vederea 
încadrării prin recrutare din sursă 
externă, un post de muncitor cali-
ficat IV-I [ospătar (chelner), cod 
COR 513102]. - nivelul studiilor: 
absolvenţi de cel puţin 10 clase sau 
şcoală profesională, specialitate/
profil ,,ospătar”; - vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
postului: min. 2 ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
a) selecţia dosarelor de înscriere – 
09.01 - 10.01.2017; b) proba scrisă 
(teste-grilă) – 02.02.2017, ora 09.00; 
c) interviul – 07.02.2017, ora 09.00. 
Loc de desfăşurare al concursului: 
sediul Grupării de Jandarmi Mobile 
Bacău, cu sediul în municipiul 
Bacău, str. Henri Coandă nr. 5-12, 
județul Bacău. Data-limită până la 
care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs: până la data de 
06.01.2017 ora 16.00, la sediul sediul 
Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, 
cu sediul în municipiul Bacău, str. 
Henri Coandă nr. 5-12, județul 
Bacău. Date de contact ale persoanei 
care asigură secretariatul comisiei de 
concurs:  Gruparea de Jandarmi 
Mobilă Bacău, cu sediul în munici-
piul Bacău, str. Henri Coandă nr. 
5-12, judeţul Bacău, telefon 
0234.585570, interior 24118 sau 
24119.

PRESTĂRI SERVICII  
l Penitenciarul Mioveni poate pune 
la dispoziţia solicitanţilor forţă de 
muncă specială (persoane private de 
libertate), pe perioade de timp 
prestabilite de comun acord (1 zi-12 
luni), în condiţii deosebit de avanta-
joase şi cu număr variabil de 
persoane (în funcţie de nevoile 
concrete ale beneficiarului), pentru 
executarea de lucrări în următoarele 
domenii: -operaţiuni manuale în 
domeniul construcţiilor; -amenajări 
şi întreţinere spaţii exterioare, alei, 
drumuri şi străzi: -igienizare şi salu-
brizare; -lucrări silvice /plantat şi 
întreţinut culturi, îmbunătăţiri 
funciare: -săpături manuale (în 
special pentru zonele inaccesibile 
utilajelor specializate): -confecţionat 
ambalaje, lucrări confecţii metalice 
şi finisaje, reciclat şi recuperat 
deşeuri: -descărcat-încărcat materii 
prime şi materiale, manipulat mate-
riale în cadrul depozitelor: -asam-
blări -dezasamblări echipamente, 
utilaje sau instalaţii: -operaţiuni 
manuale de coasere în domeniul 
marochinăriei: -alte activităţi auxi-
liare muncii necalificate. Totodată, 
precizăm că, după caz, se poate 
prelua un segment al activităţii 
desfăşurate sau întreg procesul de 
producţie al beneficiarului, în funcţie 
de natura activităţii şi specificul 
acesteia. Activităţile lucrative se pot 
desfăşura atât în exteriorul peniten-
ciarului, respectiv la punctele de 
lucru menţionate de către beneficiar 
-la sediul acestuia, dar şi în incinta 
unităţii, în cadrul spaţiilor de 
producţie proprii sau a celor ce sunt 
disponibile şi pot fi utilizate conform 
scopului propus. Tariful orar este 
negociabil, fiind stabilit în funcţie de 
salariul minim pe economie, 
numărul de persoane private de 
libertate, durata contractului, sau 
poate fi negociat în baza unui 
normativ stabilit de comun acord de 
ambele părţi, iar plata forţei de 
muncă se face in termen de 20 zile 

de la data emiterii facturii, întocmită 
la sfârşitul lunii în baza situaţiei de 
lucrări lunare, la baza cărora stau 
bonurile de lucru zilnice, confirmate 
pentru activitatea desfăşurata zilnic 
de către un reprezentant al benefici-
arului. Mai precizăm faptul că Peni-
tenciarul Mioveni dispune de un 
atelier de tâmplărie complex, 
modern şi utilat conform standar-
delor Uniunii Europene, cu toate 
aparatele necesare pentru a realiza, 
la un nivel ridicat de profesionalism 
şi calitate, servicii de uscare 
cherestea de orice esenţă, într-un 
cuptor de uscare modern, cu o capa-
citate maximă de 25mc, lucrări de 
tâmplărie şi prelucrare a materia-
lului lemnos (confecţionare /reparare 
/recondiţionare elemente de mobilier 
şi tâmplărie din lemn masiv), acestea 
putând fi executate atât cu materia 
primă şi materialele beneficiarului, 
cât şi cu cele proprii. În cadrul 
acestui atelier, se pot produce bunuri 
atât în serie, cât şi la comandă, la 
orice dimensiune, culoare şi esenţă a 
lemnului. Folosirea forţei de muncă 
speciale este o soluţie avantajoasă, în 
contextul economico-social actual 
pentru cei care doresc stabilitate, 
eficienţă şi rentabilitate în activităţile 
desfăşurate. Avantajele concrete ale 
colaborării cu instituţia noastră sunt 
următoarele: 1.asigurarea unui 
număr constant şi stabil de persoane 
private de libertate pe toată perioada 
derulării contractului; 2.asigurarea 
spaţiilor de producţie în interiorul 
penitenciarului;
3.flexibilitate în negocierea tarifelor, 
în funcţie de specificul şi complexi-
tatea lucrărilor efectuate; 4.folosirea 
la muncă a persoanelor private de 
libertate nu implică încheierea unor 
contracte de muncă individuale cu 
acestea, ci doar încheierea unui 
singur contract de prestări servicii 
între beneficiar şi penitenciar; 5.
scutirea totală de la plată a obligaţi-
ilor fiscale faţă de bugetul asigură-
rilor sociale de stat, bugetul 
asigurărilor de sănătate, fond de 
şomaj etc; 6.posibilitatea întreruperii 
sau opririi procesului de producţie 
(similar) la solicitarea beneficiarului, 
pe anumite perioade de timp, din 
cauze obiective, fără ca acest aspect 
să atragă costuri suplimentare din 
partea solicitantului; 7.siguranţă 
deplină asupra materiilor prime, 
materialelor, uneltelor şi utilajelor 
folosite în procesul tehnologic, 
neexistând riscul sustragerii aces-
tora; 8.paza şi hrănirea persoanelor 
private de libertate sunt asigurate de 
către penitenciar; 9.supravegherea şi 
coordonarea lucrărilor sunt asigu-
rate de către personalul propriu, în 
colaborare cu reprezentanţii socie-
tăţii beneficiare; Folosirea la activi-
tăţi cu scop lucrativ a persoanelor 
private de libertate conferă o 
imagine pozitivă în societate, 
ambelor instituţii partenere, datorită 
faptului că este oferită posibilitatea 
reinserţiei sociale - prin dobândirea 
unor deprinderi formative, reorien-
tare profesională şi (re)calificare în 
diverse meserii sau domenii de acti-
vitate. Persoanele interesate se pot 
adresa la sediul Penitenciarului 
Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, oraş 
M i o v e n i  A r g e ş ,  l a  t e l e f o n 
0248.260.000, interior 187 -Serviciul 
Producţie şi venituri proprii, la nr. de 
fax 0248.260.599 sau e-mail pcoli-
başi@anp.gov.ro.

CITAȚII  
l Pârâtul Taramboaca Constantin, 
cu ultim domiciliu cunoscut în Iaşi, 
str.Petru Schiopu nr.4, bl.G1-B, sc.B, 
ap.1, Iaşi, este citat la Judecătoria 
Iaşi, Secţia civilă, complet C36M, str.
Anastasie Panu nr.25, pe data de 
9.01.2017, ora 8.30 pt divorţ cu 
minor, în contradictoriu cu recla-
manta Taramboaca Ioana Carmen.
l Tudose Gheorghe este citat la 
Judecatoria Hilrau, la data de 25 

ianuarie 2017, ora 9.00, dosarul 
1314/239/2016, in calitate de parat 
pentru divort cu minori in contradic-
toriu cu Tudose Maria.

l Pârâtul Iliuță Constantin, domici-
liat în Iaşi, str. Clopotari nr. 11, bl. 
628, sc. B, ap. 3, et. 1 este citat în 
Dosar nr. 12649/245/2016 la Judecă-
toria Iaşi, complet C38M în data 
18.01.2017 pentru divorț cu minori, 
reclamantă fiind Iliuță Oana.

l Citatie privindu-i pe toti succesi-
bilii/mostenitorii cu numele si domici-
liile necunoscute, pentru a participa 
la dezbaterea procedurii succesorale a 
defunctului Stancu Mircea, decedat 
la data de 31 octombrie 2015, cu 
ultimul domiciliu in municipiul 
Bucuresti, str.Radu Boiangiu nr.8, 
sector 1. Dezbaterea va avea loc la 
data de 17 ianuarie 2017, ora 14:00, la 
sediul Societatii Profesionale Nota-
riale "Mentor", din municipiul Bucu-
resti, str. Polona nr.28-30, sector 1.

l Buru Cornelia Georgeta, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraş 
Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc M4, 
scara E, apartamentul 3, jud. Argeş 
este chemată la Tribunalul Argeş, 
Secţia Civilă, Sala 2, completul C3 
apel civil NCPC, în ziua de 11 ianu-
arie 2017, ora 09,00, în dosarul cu nr. 
12205/280/2007*, în calitate de inti-

mată, în proces cu Oprescu Nicolae, 
Oprescu Elena, Radu Arthur Cornel 
Nubiu, Boşneag Nicoleta Adriana, 
pentru Apel -obligaţie de a face. 

l Autoritatea publică locală a Secto-
rului 4 al Municipiului Bucureşti, în 
temeiul Legii nr.421/2002, citează 
public proprietarul/deţinătorul vehi-
culului, aflat pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de eliberare 
a domeniului public, pentru vehicu-
lele: Trabant, culoare bleo, aflat pe 
Aleea Gorneşti nr.1, bl.51, sc.1. În 
caz contrar se va dispune inventari-
erea, expertizarea, ridicarea, trans-
portarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv Șoseaua 
Berceni nr.38A, Sector 4, Bucureşti.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, 
cheamă în judecată pe numiţii: -Cojo-
caru Ioana, domiciliată în com. 
Lungeşti, sat Gânțulei, jud. Vâlcea în 
calitate de intimată în dosarul civil nr. 
3376/90/2016, cu termen de judecată 
în data de 20.01.2017, având ca obiect 
înlocuirea măsurii de protecţie 
specială, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; -Păunescu Ghiorghie, domici-
liat în com. Berbeşti, jud. Vâlcea, în 
calitate de intimat în dosarul civil nr. 
3186/90/2016, cu termen de judecată 
în data de 20.01.2017, având ca obiect 
instituirea unei măsuri de protecţie 

specială, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea; -Celik Yurttas, domiciliat în 
Turcia, Bursa, str. Yavuselim, nr. 19, 
în calitate de intimat în dosarul civil 
nr. 3186/90/2016, cu termen de jude-
cată în data de 20.01.2017, având ca 
obiect instituirea unei măsuri de 
protecţie specială, aflat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

l Autoritatea publică locală a Secto-
rului 4 al Municipiului Bucureşti, în 
temeiul Legii nr.421/2002, citează 
public proprietarul/deţinătorul vehi-
culului, aflat pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de eliberare 
a domeniului public, pentru vehicu-
lele: Opel, culoare roşie, aflat pe str. 
Odei x şos. Giurgiului, Ford, culoare 
albastru cu roşu, aflat pe str. Coştila 
nr.12, bl.P9, sc.1 – spate bloc - , 
rulotă, culoare albă, aflată pe str. 
Acţiunii vis a vis de nr.83. În caz 
contrar se va dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transpor-
tarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv Șoseaua 
Berceni nr.38A, Sector 4, Bucureşti.

l Autoritatea publică locală a Secto-
rului 4 al Municipiului Bucureşti, în 
temeiul Legii nr.421/2002, citează 
public proprietarul/deţinătorul vehi-
culelor, aflate pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de eliberare a 
domeniului public, pentru vehiculu-
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lele: Fiat Inocenti, culoare roşu, cu 
plăcuţe de înmatriculare provizorii B 
092765, aflat în Strada Izvorul Rece 
Nr. 1, Bloc M1/1; Opel, culoare verde, 
fără plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
Str. Turnu Măgurele Nr. 19, pe trotuar, 
în faţa scării 3 a blocului S1; Ford 
Scorpio, culoare negru, fără plăcuţe de 
înmatriculare, aflat vis-a-vis de Str. 
Cărămidarii de Jos Nr. 1, Bloc 76; 2 
motorete, marcă neidentificată, 
culoare negru, situate în Calea Şerban 
Vodă x Strada Candiano Popescu; 
caroserie (dubă), culoare albă, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat la inter-
secţia Străzii Odei cu Strada Nicolae 
Merişan. În caz contrar se va dispune 
inventarierea, expertizarea, ridicarea, 
transportarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, la S.C. REMAT 
Bucureşti Sud S.A, în Şoseaua Berceni 
- Fort Nr. 5, Sector 4, Bucureşti.

DIVERSE  
l SC Aniko Trans SRL, prin lichidator 
judiciar, in legatura cu anuntul publi-
citar aparut in ziarul Jurnalul National 
din 19.12.2016 privind vânzarea prin 
licitaţie publică a activului Proprietate 
imobiliara industriala situat in com. 
Bucov, sat Bucov, str. Sos. DN1B, F.N, 
jud. Prahova, compus din teren intra-
vilan, in suprafata masurata de 27.630 
mp, din acte 27.863 mp si hala indus-
triala C1, cladire paza, plaforma 
decantor; imobilul dispune de bransa-
mente la toate retelele tehnico-edilitare 
existente in zona (apa, gaze, energie 
electrica, fosa septica), se rectifica pretul 
caietului de sarcini care este de 2000 lei 
fara TVA. Toate celelalte mentiuni din 
anuntul publicitar aparut in ziarul 
Jurnalul National din 19.12.2016 isi 
mentin valabilitatea. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
CELPI S.A, cu sediul în Bucureşti, 

Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4, 
număr de ordine în Registrul Comer-
ţului J40/290/1991, C.U.I. 382482 în 
temeiul art. 113, 117, 118 din Legea 
31/1990 republicată şi a prevederilor 
art. 44 din Actul Constitutiv 
convoacă: Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor în data de 
23.01.2017 ora 10:00, la sediul social 
al societatii din Bucureşti, Drumul 
Bercenarului nr. 1, sector 4, pentru 
acţionarii înregistrati la sfârşitul zilei 
de 16.01.2017 (data de referinţă) în 
registrul acţionarilor, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Reevaluarea clădirilor 
şi construcţiilor aflate în patrimoniul 
CELPI S.A. 2. Numirea unui evalu-
ator autorizat A.N.E.V.A.R. pentru a 
întocmi raportul de evaluare. Înce-
pand cu data de 16.01.2017, convoca-
torul, numărul total de acţiuni şi 
drepturile de vot la data convocării, 
textul integral al documentelor şi 
materialelor informative referitoare 
la problemele de pe ordinea de zi, 
sunt la dispoziţia acţionarilor şi se pot 
obţine pe suport de hârtie la cererea 
acţionarilor interesaţi, la sediul social 
al Societăţii situat în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4. 
La şedinţa Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor vor putea 
participa direct acţionarii aflaţi în 
proprietatea a cel puţin 2% din 
acţiuni. Un exemplar original al 
procurii speciale va trebui să parvină 
Societăţii cu 48 de ore înante de data 
Adunării sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot prin 
reprezentant în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, 
conform prevederilor legii. Procura 
va fi transmisă în original, pe suport 
de hârtie, la sediul Societăţii situat în 
Bucureşti, Drumul Bercenarului nr.1, 
sector 4. Se stabileste 07.02.2017 ca 
data de înregistrare pentru identifi-
carea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-

rilor. În cazul în care pe data de 
23.01.2017 nu se întruneşte cvorumul 
prevăzut de lege şi actul constitutiv al 
Societăţii, Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor este reconvo-
cată pentru data de 24.01.2017, ora 
10.00, la acelaşi sediu şi cu aceeaşi 
ordine de zi.

LICITAȚII  
l Primăria Comunei Şintereag, jud.
Bistrita-Nasaud, tl.0263.351.026, 
organizează licitaţie publică în 
vederea concesionării terenului în 
suprafaţă de 9.900mp. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 15.446 lei/
an. Durata concesiunii este de 30_ani. 
Data şi ora şedinţei licitaţiei: 
12.01.2017, ora_11.00. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la tl.0263.351.026.

l Consiliul Local Brezoi anunta 
concesionarea prin licitatie publica 
deschisa a terenului cu suprafata de 
600 mp, situate in oras Brezoi, str. 
Eroilor , nr. 128 , cu destinatia – 
construire statie de alimentare cu 
carburanti si GPL si a unui spatiu de 
asteptare pentru clienti. Durata 
concesiunii – pe perioada existentei 
constructiei , dar nu mai mult de 49 
ani. Redeventa minima de pornire la 
licitatie – 360 euro. Documentatia de 
atribuire  se poate procura contra 
sumei de 50 lei de la sediul conceden-
tului, compartimentul urbanism .  
Data limita pentru solicitarea clarifi-
carilor – 04.01.2017. Ofertele vor fi 
depuse in 2 exemplare pana la data 
de 10.01.2017,ora 15,00 la sediul 
Primariei Brezoi,  oras Brezoi,str. 
Lotrului ,nr. 2, cod postal 245500, 
Judetul  Valcea  , te lefon/fax 
0250.778.240, cod fiscal 2541894.
Licitatia publica deschisa  va avea loc 
in data de 11.01.2017,ora 10,00,la 
sediul Primariei Brezoi.

Relatii la telefon /fax 0250/778240 - 
comp.urbanism,c. arh.Vasile Anca.
Instanta competenta in solutionarea 
litigiilor aparute –Tribunalul Valcea,  
str. Scuarul Revolutiei, nr. 1, Rm. 
Valcea, judetul Valcea, telefon 
0250/739120 potrivit Legii contencio-
sului administrativ nr. 544/2004.

l Oraşul Vălenii de Munte, cu 
sediul în str.Berevoieşti, nr.3A, cod 
fiscal: 2842870, tel.0244.280.816, 
fax: 0244.280.631, organizează în 
data de 11.01.2017, ora 11.00, lici-
taţie publică cu strigare pentru 
închirierea unui teren ce aparţine 
domeniului public al oraşului 
Vălenii de Munte. Preţul minim ce 
poate fi ofertat este prevăzut în 
caietul de sarcini stabilit conform 
Hotărârilor Consiliului Local 
nr.96/25.11.2016 şi nr.98/25.11.2016. 
Închirierea se va face pe o perioadă 
de 5 ani. Procurarea documentaţiei 
de licitaţie se va face în perioada 
22.12.2016-09.01.2017, de la sediul 
Primăriei Vălenii de Munte, cam.2. 
Participanţii la licitaţie au obligaţia 
de a achiziţiona documentaţia de 
licitaţie contra sumei de 50Lei 
pentru închirierea imobilului ce 
aparţine domeniului privat al 
oraşului Vălenii de Munte. Data-li-
mită pentru depunerea ofertelor 
este 10.01.2017, ora 16.00. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Oraşului Vălenii de Munte, str.Bere-
voieşti, nr.3A, în data de 11.01.2017, 
ora 11.00. Informaţii suplimentare: 
tel.0244.280.816, int.25.

l 1.Comuna Izbiceni- reprezentată 
prin Primar, Gulie Marian, loc.Izbi-
ceni, B-dul Mihai Viteazul, nr.112, 
j u d . O l t ,  t e l . / f a x : 
0249.535.001/0243.535.001, e-mail: 
primaria_izbiceni@yahoo.com, cod 
fiscal: 5139868, persoană de contact: 
Zăvăleanu Virginia, tel.0784.213.743, 

e-mail: primaria_izbiceni@yahoo.
com. 2.Procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de concesiune 
de bunuri proprietate publică: lici-
tație publică deschisă. 3.Data publi-
cării anunţului de licitaţie/anunţului 
negocierii directe în Monitorul Oficial 
al României,  Partea a VI-a: 
05.12.2016. 4.Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câştigă-
toare: Prețul cel mai ridicat al rede-
venței. 5.Numărul ofertelor primite şi 
al celor declarate valabile: Număr 
oferte primite: 3, Număr oferte vala-
bile: 3. 6.Denumirea/numele şi sediul/
adresa ofertantului a cărui ofertă a 
fost declarată câştigătoare: Gîscă 
Marin, Izbiceni, str.Nicu Tîrş, nr.1, 
Olt. 7.Durata contractului: 5 ani. 
8.Nivelul redevenţei: 50Lei/an. 9.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Olt, Slatina, b-dul Str.
Mănăstirii, nr.2, cod poştal: 230038, 
judeţul Olt, telefon/fax: 0249.414.989, 
adresă e-mail: tribunalul_olt@just.ro. 
10.Data informării ofertanţilor 
despre decizia de stabilire a ofertei 
câştigătoare: 16.12.2016. 11.Data 
transmiterii anunţului de atribuire 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 20.12.2016. 

PIERDERI  
l Dumitru Viorel am pierdut Certi-
ficat de pregătire profesională CPC şi 
ADR. Le declar nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a debi-
toarei SC Nadia Impex SRL cu 
sediul in Braila, Calea Galati Bl. F, 
Sc. 2, Ap. 29, Judetul Braila, 
J09/664/1993, CUI 4587058, declara 
certificatul de inmatriculare si 
statutul/anexele pierdute/nule.

l Pierdut Contract vanzare-cumpa-
rare nr.36.283/5/93 si Proces verbal, pe 
numele Duta Andrei. Le declar nule.

l Pierdut Contract nr.15621/3/1991 si 
Proces-verbal predare-primire locu-
inta, pe numele Partene Ion si 
Partene Elena. Le declar nule.

l Pierdut Contract vanzare-cumpa-
rare, Proces-verbal si Adeverinta 
achitare integrala, pe numele 
Petrean Alexandru si Petrean Elena. 
Le declar nule.

l Pierdut Contract construire 
nr.2609/9/1976, Proces-verbal preda-
re-primire receptie 31.05.1977, pe 
numele MIhaila Eugenia.Le declar 
nule.

l Koriteak Francisc, pierdut in Timi-
soara in data de 02.12.2016 Atestat 
Transport Marfa si ADR. Le declar 
nule

l Pierdut Certificat Constatator emis 
de ORC Cluj pentru SC CST Quality 
Construct SRL in decembrie 2010. Il 
declar nul.

l Declar pierdut (nul) talon al maşinii 
ce aparţine firmei S.C. Axelle CO 
S.R.L. ,  C.U.I.  RO 7968048, 
J40/10785/1995, cu sediul în Bucureşti, 
sector 2, strada Fântânica nr. 14A.

l Declar pierdute (nule): act identitate 
emis de S.P.C.L.E.P. Răcari –Dâmbo-
viţa, permis conducere emis de I.P.J. 
Dâmboviţa, card sănatate eliberat de 
Casa de Sănătate Dâmboviţa, toate pe 
numele Dincă Ana- Ionela.

l S.C. Essa Sales & Distribution 
S.R.L., sediu Bucureşti, sector 1, str. 
Siret nr.50, C.U.I. RO27206038, 
J40/135221/2013, declară pierdut 
registru zilieri, registrul fiind nul, 
seria registrului RZGX 0036293.

ANUNȚURI


