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OFERTE SERVICIU
l Spania - angajăm sudori 
MIG-MAG. Salarii de peste 2.000 
E u ro  n e t  l u n a r.  Te l e fo n : 
0748.563.746.

Caut familie, sot-sotie, ingriji-
tori de animale pt 4 capre, 4 oi, 
4 cai, 2 vaci, gaini, in Snagov, 
Ilfov. Rog seriozitate. Ofer 
cazare gratuita, toate conditiile, 
s a l a r i u  d e  4 0 0 0 / c u p l u . 
0755056800

l Euroanswer SRL angajează 
cunoscător de limba engleză, 
macedoneană şi slovenă nivel 
avansat, pentru funcţia de „Şef 
Birou”. Cerinţe minime: studii 
superioare finalizate şi cel puţin 2 
ani experienţă în domeniu. 
Tel.0731.429.100. 

l Primăria comunei Perişor, cu 
sediul  în  comuna Per işor, 
str.H.Coandă, nr.269, jud.Dolj, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacante: 
1.Referent, clasa III, grad debutant 
în cadrul Serviciul Public Comu-
nitar Local de Evidenţă a Popula-
ţiei. Condițiile specifice de 
participare: studii medii, nu nece-
sită vechime. 2.Inspector clasa I 
grad profesional superior la 
Compartimentul Asistenţă Socială. 
Condițiile specifice de participare: 
studii superioare, vechime 9 ani în 
specialitatea studiilor. 3.Inspector 
clasa I grad profesional debutant 
la Compartimentul Asistenţă 
Socială. Condițiile specifice de 
participare: studii superioare, nu 
necesită vechime. Concursul se va 
organizează la sediul Primăriei 
comunei Perişor, jud. Dolj, în data 
de 24.07.2017, ora 10,00- Proba 
scrisă şi în data de 26.07.2017, ora 
12,00- Interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune 
la sediul Primăriei comunei Perişor 
(la secretarul comisiei de concurs) 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României,  partea a III-a. 
Condițiile de participare, biblio-
grafia şi actele necesare înscrierii la 
concurs sunt afişate la sediul 
Primariei comunei Perişor. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei  comunei Perişor, 
str.H.Coandă, nr.269, judeţul Dolj 
şi la nr.de tel.0251.459.707.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Brăila, judeţul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de electrician 
de întreţinere la Serviciul Tehnic, 
conform HG 286/2011. Pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de electrician de întreţinere 
la Serviciul Tehnic sunt necesare: 
diplomă bacalaureat sau şcoală 
profesională, certificat de calificare 
în meseria de electrician cu autori-
zaţie tip-2B şi minim 3 ani vechime 
în specialitate. Concursul se orga-
nizează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Brăila, astfel: 
-proba practică- 17.07.2017- ora 
10 .00 ;  -proba  in terv iu lu i - 
20.07.2017- ora 10.00. Dosarele se 
depun în perioada: 23.06.2017- 
06.07.2017, între orele 08.00-14.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon: 0239.692.222, int.2174, 
persoană de contact: ref.Stoian 
Eugenia- Serv.RUNOS. 

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Brăila, judeţul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de instalator 
sanitar la Serviciul Tehnic, 

conform HG 286/2011. Pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de instalator sanitar la 
Serviciul Tehnic sunt necesare: 
diplomă bacalaureat sau şcoală 
profesională, aptitudini în sudură 
electrică şi minim 3 ani vechime în 
specialitate. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Brăila, astfel: -proba 
practică- 24.07.2017- ora 10.00; 
-proba interviului- 27.07.2017- ora 
10.00. Dosarele se depun în peri-
oada 23.06.2017- 06.07.2017, între 
orele 08.00-14.00. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon: 
0239.692.222, int.2174, persoană 
de contact: ref.Stoian Eugenia- 
Serv.RUNOS.  

l Primaria Municipiului Codlea, 
jud.Brasov, anunta organizarea 
concursului pentru ocuparea unor 
posturi vacante, functii contrac-
tuale de executie pe perioada 
nedeterminata, in intervalul 
13-17.07.2017, la sediul Primariei 
Municipiului Codlea, str.Lunga 
nr.33, dupa cum urmeaza: -1post 
ingrijitor curatenie la Serviciul 
Implementare Strategie Urbana 
Compartiment Administrativ; 
-1post muncitor necalificat la 
Serviciul Implementare Strategie 
Urbana Compartiment Adminis-
trativ; Conditii de participare: 
-Conditiile generale pe care trebuie 
sa le indeplineasca un candidat la 
concurs sunt urmatoarele: 1. are 
cetatenia romana, cetatenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene; 2. cunoaste limba romana, 
scris vorbit; 3.are varsta minima 
reglementata de prevederile legale; 
4. are capacitate deplina de exer-
citiu; 5.are o stare de sanatate 
corespunzatoare postului pentru 
care candideaza; 6. indeplineste 
conditiile de studii sau alte conditii 
specifice potrivit cerintelor postului 
scos la concurs; 7.nu a fost 
condamnat definitiv pentru savar-
sirea unei infractiuni contra 
umanitatii, contra staului ori 
contra autoritatii, de serviciu sau 
in legatura cu serviciul, care impie-
dica infaptuirea justitiei, de fals ori 
a unor fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie, 
care ar face-o incompatibil cu exer-
citarea functiei, cu exceptia situa-
tiei in care a intervenit reabilitarea. 
Conditii specifice: Pentru postul de 
ingrijitor curatenie; -studii gene-
rale; -vechime in munca: minim 
1an; Pentru postul de muncitor 
necalificat: -studii generale; 
-vechime in munca: minim 1an; 
Bibliografie:pentru postul de ingri-
jitor curatenie, muncitor necali-
ficat: 1.Legea nr. 319/2006 a 
securitatii si sanatatii in munca, cu 
modificarile si completarile ulte-
roare, 3.Legea nr. 477/2004 privind 
Codul de conduita a personalului 
contractual din autoritatile si insti-
tutiile publice. Concursul se va 
desfasura dupa urmatorul 
calendar: Conditii de desfasurare; 
Selectarea dosarelor de inscriere; 
Proba practica; Interviu/pentru 
candidatii admisi la proba prac-
tica. Data 10.07.2017, 13.07.2017, 
17.07.2017, Ora 12,00; 10,00; 10,00. 
Locul Primaria municipiului 
Codlea Primaria municipiului 
Codlea. Primaria municipiului 
Codlea Data limita de depunere a 
dosarelor de participare la concurs, 
la Compartimentul Registratura al 
Primariei municipiului Codlea este 
26.06.2017.

l Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, nr.40, 
organizează concurs pentru 

ocuparea pe durată nedeterminată 
a următoarelor posturi contrac-
tuale vacante din cadrul Comple-
xului de cazare pentru sportivi şi 
tineri al Unităţii de administrare a 
bazelor sportive Cluj: 1.Muncitor 
calificat I -specializare barman-os-
pătar, 2 posturi, conf.HG 286/2011. 
Condiţii generale şi specifice nece-
sare ocupării postului: -acte studii 
care atestă calificarea în speciali-
tatea barman-ospătar; -vechime în 
specialitate de minim 1 an. 2.
Muncitor calificat I -îngrijitor 
curăţenie, 2 posturi, conf.HG 
286/2011. Condiţii generale şi 
specifice necesare ocupării 
postului: -studii gimnaziale/şcoală 
profesională; -vechime în speciali-
tate de minim 1 an. 3. Muncitor 
calificat I -specializare bucătar, 1 
post, conf.HG 286/2011. Condiţii 
generale şi specifice necesare 
ocupării postului: -acte de studii 
care atestă calificarea în speciali-
tatea bucătar; -vechime în speciali-
tate de minim 1 an. Concursul se 
va desfăşura în data de 17 iulie 
2017, ora 10.00 (proba practică), 
data şi ora interviului vor fi comu-
nicate ulterior, la sediul Direcţiei 
Judeţene pentru Sport şi Tineret 
Cluj. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului, adică până 
în data de 06.07.2017, ora 16.00, la 
sediul DJST Cluj, Bld.Eroilor, 
nr.40, Cluj-Napoca. Relaţii supli-
mentare referitoare la actele nece-
sare pentru întocmirea dosarului 
de participare la concurs la sediul 
DJST Cluj, persoană de contact: 
Artean Laura- consilier superior,  
t e l e f o n :  0 2 6 4 . 5 9 1 . 2 0 5 , 
0722.737.975.   

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Neamţ, cu sediul în 
municipiul Piatra Neamţ, str. 
Mihai Eminescu, nr.26bis, organi-
zează concurs pentru ocupare a 1 
post temporar vacant, până la 
revenirea titularului de drept pe 
post, funcţie contractuală de 
execuţie, perioadă  determinată: 
1. Serviciul Cadastru: - 1 post 
consilier cadastru gradul I 
(contract individual de muncă pe 
perioadă determinată). Concursul 
se va desfăşura după calendarul 
următor: -Proba scrisă- în data de 
10.07.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu- în data de 17.07.2017, ora 
10.00. Cerinţele postului: -studii 
superioare de lungă durată, specia-
lizarea cadastru, geodezie, măsură-
tor i  t eres t re ;  -vechime în 
specialitatea minim de 3 ani şi 6 
luni; Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul OCPI Neamţ, la 
adresa sus-menţionată, telefon 
0233-23.48.70.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Giurgiu, cu sediul 
în Giurgiu, B-dul 1907, Nr. 1, Sc. 
B, Jud. Giurgiu, organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale vacante de 
execuţie, pe perioadă nedetermi-
nată, din cadrul Serviciului 
Cadastru, conform H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum 
urmează: -1 post de consilier 
cadastru gradul II. Concursul se va 
desfăşura astfel: Proba scrisă în 
data de 14.07.2017: ora 10:00. 
Proba interviu în  data de 
19.07.2017: ora 10,00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Consilier cadastru 
gradul II: -nivelul studiilor: studii 
universitare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 

diplomă de absolvire -specializarea 
cadastru, geodezie, topografie, 
măsurători terestre; -vechime în 
muncă: minim 6 luni. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 
06.07.2017, ora 16.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu. Locul de 
desfăşurare al concursului: sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu. Relaţii supli-
mentare la sediul instituţiei, 
Giurgiu, B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, 
Jud. Giurgiu, persoana de contact: 
Chireceanu Marine la ,  te l . 
0246216444, int. 120, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secreta-
riat şi Petiţii, e-mail gr@ancpi.ro 
sau pe site-ul: www.ocpigiurgiu.ro.

l Academia Română – Filiala 
Iaşi, Institutul de Cercetări Econo-
mice şi Sociale „Gh. Zane”, orga-
nizează în ziua de 25 iulie 2017, ora 
12:00, concurs pentru ocuparea  
postului de cercetător ştiinţific 
grad II, în domeniul Economie, 
specializarea Economie agrară, 
dezvoltare rurală, agricultură 
ecologică. Concursul se va desfă-
şura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune în termen de 30 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la secretariatul insti-
tutului şi/sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, tel. 0332-
101115. 

l Academia Română – Filiala 
Iaşi, Institutul de Cercetări Econo-
mice şi Sociale „Gh. Zane”, orga-
nizează în ziua de 25 iulie 2017, ora 
10:00, concurs pentru ocuparea  
postului de cercetător ştiinţific 
grad II, în domeniul Economie, 
specializarea Economie agrară şi 
dezvoltare rurală. Concursul se va 
desfăşura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune în termen de 30 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la secretariatul insti-
tutului şi/sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, tel. 0332-
101115. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Hune-
doara, cu sediul în Deva, Piaţa 
Unirii, nr. 2 scoate la concurs, în 
data de 24.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier,  
grad profesional  debutant -  Punct 
de lucru Brad – Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Hunedoara;  Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Cunoş-
tinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a concur-
sului: 24.07.2017 – ora 10:00 
 – proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Hunedoara.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, 
nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, 

în data de 25.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant:  Consilier,  
grad profesional  superior-  
Compartiment Coordonare 
sisteme asigurări pentru şomaj din 
cadrul  Direcției Coordonarea 
Reţelei Naţionale EURES Acor-
duri şi Relaţii Internaţionale;  
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă: Pregă-
tire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 
25.07.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul ANOFM.

l Centrul Naţional de Formare 
Profesională a Personalului 
Propriu, cu sediul în Râşnov, Str. 
Câmpului, nr. 1, scoate la concurs, 
în data de 24.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier,  
grad profesional  principal -  
Compartiment Formare Profesio-
nală; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, navigare internet; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului : 
24.07.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul CNFPPP.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, 
nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, 
în data de 24.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier,  
grad profesional  superior -  Servi-
ciul financiar contabil - Direcția 
Administrarea Bugetului Asigură-
rilor pentru Şomaj; Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura 
de ştiinţă: ştiinţe economice sau 
ştiinţe juridice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 24.07.2017 – ora 10:00 
– proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul ANOFM

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, 
cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
George Coşbuc, nr. 2, scoate la 
concurs, în data de 24.07.2017, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector,  grad profesional prin-
cipal -  Compartiment Juridic şi 
relaţii cu publicul; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, navigare internet; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului : 
24.07.2017 – ora 1000 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Cluj.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, 
nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, 
în data de 31.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier 
juridic,  grad profesional  superior 
-  Compartiment Contencios - 
Direcția Contencios, Legislaţia 
Pieţei Muncii şi Metodologie;  
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de ştiinţă: ştiinţe juri-
dice; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, 
Internet; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a concur-
sului: 31.07.2017 – ora 10:00  
– proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Mureş, 
cu sediul în Tîrgu Mureş, Str. Iuliu 
Maniu, nr. 2, scoate la concurs, în 
data de 24.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier,  
grad profesional superior -  
Compartiment Înregistrare şi 
stabilire drepturi şomeri; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, navigare internet; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului : 
24.07.2017 – ora 10:00 – proba 
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scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Mureş.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, 
cu sediul în Vaslui, Str. Spiru 
Haret, nr. 5 scoate la concurs în 
data de 26.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant:  Consilier 
juridic,  grad profesional  superior 
-  Compartiment Monitorizare 
proiecte finanţate din FSE, Infor-
matică şi managementul bazelor 
de date;  Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul informatică; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare harware, 
software, reţele, sisteme de 
operare; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a concur-
sului: 26.07.2017 – ora 1000 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Vaslui

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, 
cu sediul în Cluj Napoca, Str. 
George Coşbuc, nr. 2 scoate la 
concurs, în data de 04.07.2017, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post temporar 
vacant: Auditor,  grad profesional 
superior  -  Compartiment Audit 
public intern;  Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de ştiințe: ştiințe econo-
mice sau ştiinţe juridice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 
04.07.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Cluj.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, 
cu sediul în Cluj Napoca, Str. 
George Coşbuc, nr. 2 scoate la 
concurs, în data de 04.07.2017, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post temporar 
vacant: Consilier,  grad profesional 
superior  -  Compartiment Monito-
rizare proiecte finanţate din F.S.E., 
informatică şi managementul 
bazelor de date; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-

ţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 
04.07.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Cluj.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, str. Avalanşei 
nr. 20-22, sector 4, scoate la 
concurs, în data de 07.07.2017, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post temporar 
vacant: Consilier,  grad profesional 
asistent  -  Compartiment Achiziţii 
publice şi investiţii;  Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie temporar vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 
07.07.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul ANOFM.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa 
- Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. 
Gării nr. 2-4, scoate la concurs, în 
data de 12.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post temporar vacant: 
Auditor,  grad profesional superior  
-  Compartiment Audit public 
intern; Condiţii specifice de parti-
cipare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de ştiinţe juridice sau 
economice; Vechime minimă în 

specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 12.07.2017 – ora 10:00 
– proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Bistriţa.

l Primăria Comunei Manasia, cu 
sediul în comuna Manasia, strada 
Biserica Veche, nr.1, judeţul 
Ialomița, în baza prevederilor Legii 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ționarilor publici, republicată (r2), 
şi ale HGR nr.611/2008, privind 
aprobarea normelor de organizare 
şi dezvoltare a carierei funcționa-
rilor publici, anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea 
următoarelor funcții publice de 
execuție temporar vacante: 1.
Inspector (operator roluri), clasa I, 
grad profesional superior, în cadrul 
compartimentului Impozite şi taxe. 
Condiții de participare: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor  economice; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
9 ani; -cunoştinţe de operare pe 
calculator: Microsoft Office, 
Internet -nivel mediu; 2.Referent 
(operator roluri), clasa a III-a, grad 
profesional superior, în cadrul 
compartimentului Impozite şi taxe. 
Condiţii de participare: -studii 
medii liceale, absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în specia-
litatea studiilor: 9 ani; -cunoştinţe 
de operare pe calculator: Microsoft 
Office, Internet -nivel mediu. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiții de desfăşurare a 
concursului: -dosarele vor fi depuse 
în termen de maximum 8 zile de la 
data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a; -proba scrisă -03.07.2017, ora 
10.00; -interviul -05.07.2017, ora 
10.00; -bibliografia stabilită se 
afişează la sediul Primăriei 
Comunei Manasia. Concursul 

pentru ocuparea acestor posturi se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei  Manasia,  județul 
Ialomița. Informații la telefon: 
0243.255.681.

l Stațiunea de Cercetare-Dezvol-
tare pentru Creşterea Bovinelor 
Arad (SCDCB Arad), în conformi-
tate cu Legea 319/2003, privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare, anunță scoatea la 
concurs a două posturi: postul de 
Cercetător Științific gradul I, în 
specialitatea Genetică şi amelio-
rarea taurinelor, şi postul de Cerce-
tător Științific gradul II, în 
specialitatea Tehnologii de creştere 
animală. Concursul va avea loc la 
sediul SCDCB Arad, Calea Bodro-
gului 32, 310059 Arad, România. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul SCDCB Arad în termen de 
30 de zile de la data publicării 
acestui anunț. Informaţii se obţin 
de la sediul SCDCB Arad, telefon: 
0257.339.130, Serviciul Resurse 
Umane. 

VÂNZĂRI CASE

Vând casă cu teren (curte şi 
grădină), Băile Olăneşti, str. T. 
Vladimirescu, nr 90. Detalii şi 
preț la fața locului. Telefon: 
0765/039813.

CITAȚII  
l Se citează parata Goia Florenţa 
cu ultim domiciliu cunoscut in 
com. Brusturoasa, sat Cuchiniş, 
jud. Bacău, la Judecătoria 
Moineşti, dosar 120/260/2015, 
termen 17.10.2017, obiect partaj, 
reclamanta Șorodoc Ruxandra.   

l Numita Chirilă Măndița cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
municipiul Iaşi, Splai Bahlui nr. 3, 
jud. Iaşi este chemată la Judecă-
toria Vaslui, în data de 14.09.2017, 
o r a  9 , 3 0  î n  D o s a r  n r. 
5334/333/2016, complet 2 civil, în 

calitate de pârâtă în contradictoriu 
cu reclamanta Chirilă Cristina.

l Parohia „Sfinții Împărați” 
-Sopot, având sediul în Slatina, 
Aleea Tipografului, nr.2, bl.FA25, 
sc.A, et.3, ap. 8, jud. Olt, în calitate 
de reclamant în dosarul civil cu 
nr.2449/311/2016, aflat pe rolul 
Judecătoriei Slatina, cu termenul 
de judecată la data de 06.07.2017, 
cheamă în judecată, în calitate de 
pârâți, Municipiul Slatina, ca 
unitate administrativ teritorială 
reprezentată prin primar şi Consi-
liul Local Slatina, având ca 
obiectiv dobândirea dreptului de 
proprietate prin prescripție achizi-
tivă -uzucapiune a suprafeței de 
3.418mp situați în Slatina, Str.
Piteşti, nr.16, având ca vecinătăți: 
N- Str. Piteşti, teren Primărie, 
Truică Claudiu, Anghel Ion; V- Str.
Piteşti, BRD; S- teren Primărie; E- 
Teren Primărie. Pe suprafața de 
teren enunțată mai sus sunt edifi-
cate patru corpuri de proprietate, 
respectiv: corpul I -biserică, corpul 
II -magazie, corpul III -cavou, 
corpul IV -vană de apă, WC.

DIVERSE  
l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in faliment forma 
simplificata a debitoarei SC Irinel 
Rob&Mar Construct SRL, Com. 
Filipesti de Targ, Sat Marginenii 
de Jos Nr. 456, Judetul Prahova, 
J29/96/2015; CUI 34002065, prin 
Hotararea intermediara nr. 
623/2017, dosar 1777/105/2017 al 
Tribunalului Prahova. Termene: 
depunere creante 03.08.2017; Tabel 
suplimentar 01.09.2017, Tabel 
definitiv consolidat 02.10.2017, 
data Adunari i  creditori lor 

06.09.2017, ora 09.00, str. Cerna nr. 
11, Ploiesti, pentru: confirmarea 
lichidatorului judiciar si a onora-
riului lichidatorului stabilit de 
judecatorul sindic. Relatii la 
0725093254.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii simplificate 
de insolventa in Dosarul nr. 
4320/105/2017, Tribunal Prahova, 
conform Sentintei nr. 535 din data 
de 08.06.2017 privind pe SC 
Avram Concept Construct SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță 24.07.2017, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
04.08.2017, întocmirea tabelului 
definitiv 28.08.2017, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 10.08.2017, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et.7, cab.7B.

l Anghel Marin, avand domiciliul 
in judetul Ilfov, Com. Snagov, int.
Crinului, nr.6, titular al proiectului  
P.U.Z-,,introducere in intravilan si 
construire unitati de depozitare, 
parc logistic, birouri, anexe, utili-
tati si circulatii’’ in Judet Ilfov, 
Com. Ciorogarla, T5, P15-1, 15/2 
lot 1-7, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei   
Protectia Mediului  Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugesti se primesc in 
scris la sediul A.P.M.ILFOV in 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 

aparținând: SC Royal Top Expediții SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Semiremorcă DA 

frigorifică, marca Mirofret trs-3/2, serie șasiu VS9SA3NSA0 

13689, data primei înmatriculări 1995, AG-88-BRO, 17.566 lei; 

Autotractor Scania R124, serie șasiu XLER4X20005100802, rulaj 

1534407 km, data primei înmatriculări 2004, AG-11-WGX, 

18.472 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 

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

bunurile menționate, ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi 

înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul 

IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - 

AJFP Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la 

Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de identificare prevăzute la art. 

250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin 

care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Licitația va avea loc în data de 04.07.2017, ora 11:00:00, la sediul 

AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 2, tel. 

0248.211511 - 3410.
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termen de 18.zile de la data publi-
carii anuntului.

l Leavis Cont IPURL - Lichidator 
judiciar notifica deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei 
privind pe SC Valmar Internati-
onal SRL, cu sediul in Com. Brazi, 
Sat Brazii de Jos nr. 96 Jud. 
Prahova, avand CUI 24471781 
dosar nr. 893/105/2017 Tribunalul 
Prahova. Termen predare gestiune 
29.06.2017, depunere declaratii de 
creanta nascute in timpul proce-
durii pana la 03.08.2017, termen 
intocmire tabel suplimentar 
01.09.2017, contestatii suplimentar 
7 zile publicare in BPI, termen 
tabel definitive consolidate 
02.10.2017. Relatii la telefon 
0723880617.

l Leavis Cont IPURL - Lichidator 
judiciar notifica deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei 
privind pe SC Unu Si Unu Grup 
SRL, cu sediul in Ploiesti, str. 
Stefan Greuceanu nr. 8, Jud. 
Prahova, avand CUI 17765679 
dosar nr. 3005/105/2017 Tribunalul 
Prahova. Termen depunere decla-
ratii de creanta pana la 24.07.2017, 
termen intocmire tabel preliminar 
04.08.2017, solutionare contestatii 
preliminar si depunere tabel defi-
nitiv 28.08.2017. Adunarea credito-
rilor 10.08.2017 ora 14 . Relatii la 
telefon 0723880617.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
in so lventa  in  dosaru l  n r. 
4443/105/2017, Tribunal Prahova, 
conform Incheierii din data de 
19.06.2017 privind pe SC Casual 
Elegance Fashion SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
03.08.2017, întocmirea tabelului 
p r e l i m i n a r  a l  c r e a n ț e l o r 
23.08.2017, întocmirea tabelului 
definitiv 15.09.2017, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 18.08.2017, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, judet Prahova.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială a Comunei Tărtăşeşti, Judeţul 
Dâmboviţa, în calitate de autori-
tate finanţatoare cu sediul în 
comuna Tărtăşeşti, str. Indepen-
denţei, nr. 202, judeţul Dâmboviţa 

(Cod Siruta 105534), cod fiscal: 
4280426, tel.0245.261.261, fax: 
0245.261.239, e-mail: primaria_
tartasesti@yahoo.com. 1.Face 
cunoscută intenţia de a atribui 
contracte de finanţare nerambur-
sabilă pentru anul de execuţie 
financiară 2017, Reglementări 
legale privind finanţarea neram-
bursabilă: -Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general; 
-Regulament privind regimul 
finanţărilor nerambursabile alocate 
de la bugetul local al Comunei 
Tărtăşeşti pentru activităţi 
nonprofit de interes local, adoptat 
prin Hotărârea Consiliului Local al 
C o m u n e i  Tă r t ă ş e ş t i  n r. 
29/17.05.2017. 2.Progamul anual al 
finanţărilor nerambursabile de la 
bugetul local al Comunei Tărtă-
şeşti pentru anul 2017 este doar 
pentru domeniul sport, iar suma 
totală alocată este de 30.000 Lei şi 
se alocă în întregime acestuia. 

l GCA Construct SRL -D anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Dezvol-
tarea activităţii de întreţinere şi 
reparaţii autovehicule la GCA 
Construct SRL -D”, propus a fi 
amplasat în: comuna Moţăţei, 
satul Moţăţei, str.Calea Unirii, 
nr.253, jud.Dolj. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Dolj, str.
Petru Rareş, nr.1, şi la sediul GCA 
Construct SRL -D, comuna 
Moţăţei,  satul Moţăţei,  str.
Alexandru Vlahuţă, nr.57, în zilele 
de luni până joi, între orele 8.00-
16.30, şi vineri, între orele 8.00-
14.00. Observaţiile publicului se 
primesc la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Dolj, str.Petru 
Rareş, nr.1, fax: 0251.419.035, 
e-mail: office@apmdj.anpm.ro

SOMAȚII  
l Prin cererea înregistrată sub 
Dosar nr.536/246/2017 la Judeca-
toria Ineu, petenta Popa Marioara 
Persida solicită înscrierea dreptului 
de proprietate pe titlu de uzuca-
piune asupra cotei de 1/1 parti, 
asupra imobilului inscris in CF nr. 

308133 Tirnova provenit din 
conversia de pe hartie a CF vechi 
1315 Draut, compus din teren 
intravilan cu nr,. top.392-392/c in 
suprafata de 864 mp prin uzuca-
piune de 20 ani de la moartea 
proprietarului tabular Toda Lazar 
de sub B1, decedat la 23.11.1993. 
În urma acesteia sunt somati, 
conform art. 130 din Decretul Lege 
115/1938, toţi cei interesaţi de 
îndată, să înainteze opoziţie la 
Judecătoria Ineu deoarece, în caz 
contrar, în termen de o luna de la 
această ultimă publicare se va 
proceda la rezolvarea cererii. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
societăţii comerciale Imvest S.A. 
cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. 
Popa Tatu nr. 26, J40/1056/1991, 
C.U.I .  1568751 ,  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la data de 27.07.2017, 
orele 09.00, la sediul societăţii, 
având următoarea ordine de zi: 1. 
Completarea unui loc vacant din 
componenţa Consiliului de Admi-
nistraţie. Propunerea de candidaţi 
pentru componenţa Consiliului de 
Administraţie în vederea validării 
acestora în cadrul Adunării Gene-
rale este următoarea: -Şerban 
Mihail Florian din Bucureşti, 
sector 6, str. Aleea Prahovei nr. 1A, 
bloc 825 bis, ap.55, de profesie 
tehnician şi o vechime de 38 de ani 
în domeniul instalaţii- montaj. În 
cazul în care urmare acestei convo-
cări Adunarea Generală nu se 
poate întruni din lipsa cvorumului, 
aceasta se convoacă pentru data de 
03.08.2017, în acelaşi loc, la ora 
09.00, cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Olt organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribu-
irea contractului de închiriere a 
unor spaţii în suprafaţă totală de 
3mp, aflate în Slatina, str.Mihai 
Eminescu, nr. 19-21, în incinta 
sediului Centrului de Reţinere şi 
Arestare Preventivă, după cum 
urmează: 1 mp în camera nr. 6,1 
mp în camera nr.11 şi 1 mp în 
camera de aşteptare şi percheziţie 
corporală la încarcerare, în scopul 
implementării unui sistem de efec-

tuare a convorbirilor telefonice 
pentru persoanele private de liber-
tate, conform art.133 şi art.246 din 
HG nr.157/2016 privind regimul de 
aplicare a Legii nr. 254/2013. 
Persoanele interesate se vor 
prezenta la sediul unităţii din 
Slatina, str. Primăverii, nr. 15, jud. 
Olt ,  de  unde,  în  perioada 
09-26.06.2017, orele 08.00-11.00, 
pot solicita în scris fişa de date a 
achiziţiei, care se obţine contra 
sumei de 5.00 lei.

l SC Codacons SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile si mobile aflate in patrimo-
niul debitoarei, respectiv: teren 
intravilan situat in Breaza, Cartier 
Frasinet FN, jud Prahova, in 
suprafata de 2791 mp, la pretul de 
91.200 lei, buldoexcavator la pretul 
de 12.800 lei, autoturism Volvo la 
pretul de 10.800 lei, etc. Licitatia 
are loc in baza Adunarii Credito-
rilor din data de 10.08.2016, ce a 
incuviintat raportul de evaluare si 
regulamentul de participare la 
licitatie. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 20% fata de 
pretul stabilit in raportul de 
evaluare. Licitaţia va avea loc pe 
data de 03.07.2017, 17.07.2017, 
07 .08 .2017 ,  21 .08 .2017  s i 
04.09.2017, orele 12.30 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l SC Corydob Impex SRL, socie-
tate aflata in faliment, prin lichi-
dator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie a urmatoarelor bunuri 
mobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, si anume: autotractor Iveco, 
an fabricatie 2001, la pretul de 
7.450 lei, autotractor Man, an 
fabricatie 2003, la pretul de 17.200 
lei, autotactor Volvo, an fabricatie 
2002, la pretul de 23.400 lei, auto-
turism Volkswagen, an fabricatie 
2005, la pretul de 6.700 lei, autouti-
litara Peugeot Boxer, an fabricatie 
2000, la pretul de 2.625 lei, semire-
morca Schimtz, an fabricatie 1996, 
la pretul de 9.700 lei, semiremorca 
Bitumina, an fabricatie 1994, la 
pretul de 7.400 lei, semiremorca 
Bunge, an fabricatie 1981, la pretul 
de 7.200 lei, semiremorca Schrader, 
an fabricatie 1999, la pretul de 
27.400 lei, semiremorca automeca-
nica, an fabricatie 2004, 2 buc la 
pretul 8.850 lei/buc, semiremorca 
Drauxbauer, an fabricatie 1991, la 
pretul de 12.650 lei, semiremorca 
Schrader, an fabricatie 1999, la 
pretul 25.250 lei, semiremorca 
Willing-2 buc, an fabricatie 1996, 
la pretul de 17.900 lei/ buc, semire-
morca Hendricks, an fabricatie 
1997, la pretul de 18.900 lei, mobi-
lier birou la pretul de 215 lei, 
rezervor bazin la pretul de 11.050 
lei, distribuitor pompa la pretul de 
3.000 lei, bazin carburant la pretul 
de 2.650 lei, rezervor 31.000L la 
pretul de 8.425 lei. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare si aprobat de Adunarea 
Creditorilor din 09.01.2017. Sedin-
tele de licitatii vor avea loc pe data 
de: 26.06.2017, 28.06.2017, 
03.07.2017, 05.07.2017, 10.07.2017, 
12.07.2017, 17.07.2017, 19.07.2017, 
24.07.2017 si 26.07.2017 orele 
13.00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab. 7B. 
Relatii suplimentare la telefon 
0344104525. 

l SC Storsistem SRL, societate in 
faliment, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a bunurilor mobile 

aflate in patrimoniul debitoarei, 
respectiv: Atelier Mecanic Prelu-
crare Componente JO la pretul de 
67,5 lei, masina frezat Teu penu-
matica Taha Bayrak, la pretul de 
1.550 lei, masina de lipit Taha 
Bayrak la pretul de 1.525 lei, 
masina de debavurat Bautech la 
pretul de 4.475 lei, scara Sveltina la 
pretul de 84,5 lei, masina de gaurit 
si drenat la pretul de 1.922 lei, 
Volvo (o parte caroserie) la pretul 
de 22,5 lei si schela mobila la pretul 
de 45 lei. Licitatia are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
28.07.2016 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
50% din cel stabilit in rapoartele de 
evaluare. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 26.06.2017, 
28.06.2017, 03.07.2017, 05.07.2017, 
10.07.2017, 12.07.2017, 17.07.2017, 
19 .07 .2017 ,  24 .07 .2017  s i 
26.07.2017 orele 12.30, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, 
et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare 
la sediul lichidatorului judiciar, cat 
si la telefon 0344104525.

l SC Oniro SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societății. 
Licitatia are loc in baza Adunarii 
C r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e 
13.08.2015, pretul de pornire al 
licitatiei fiind redus cu 50% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. 
Licitaţiile vor avea loc pe data de 
28.06.2017, 05.07.2017, 12.07.2017, 
19.07.2017, 26.07.2017, 02.08.2017, 
09.08.2017, 17.08.2017, 23.08.2017 
si 30.08.2017, orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0344104525.

l Noi, SELARU ADRIAN, 
executor judecatoresc, cu sediul 
B.E.J. SELARU ADRIAN, in 
Tulcea, str. Babadag, nr. 8, bl. 2, sc. 
D,e t .  2 ,ap .5 ,  jud .  Tulcea , 
ADUCEM LA CUNOŞTINTA 
GENERALA CA:  In  data 
27.06.2017 ora 10:00 va avea loc in, 
la  sed iu l  B .E.J .  SELARU 
ADRIAN, din Tulcea,  s tr. 
Babadag, nr.8, bl. 2, sc. D, et. 2, ap. 
5, jud. Tulcea, vânzarea la licitaţie 
publica a imobilului situat in Muri-
ghiol - 827150, Judetul Tulcea, 
imobil inscris in C.F. 30108-C2; 
30108-C3; 30108-C4; 30108-C5; 
30108-C7; 30108-C8; 30108-C9; 
30108-C10; 30108-C11; 30108-
C12; 30108-C13; 30108-C14; 
30163-C2; 30163-C5; 30163-C6; 
30160-C1; 30160-C2; 30160-C4; 
30160-C5; 30160-C6; 30160-C7, nr. 
CAD: 30108-C2; 30108-C3; 
30108-C4 ; 30108-C5 ; 30108-C7; 
30108-C8 ; 30108-C9; 30108-C10; 
30108-C11; 30108-C12; 30108-
C13; 30108-C14; 30163-C2; 30163-
C 5 ;  3 0 1 6 3 - C 6 ;  3 0 1 6 0 - C 1 ; 
30160-C2; 30160-C4; 30160-C5; 
30160-C6; 30160-C7, localitatea 
Murighiol, compus din: Nr. crt. / 
Descriere imobil / Nr. C.F. / CAD  / 
Suprafata / Pret evaluare/licitatie. 
1 / MAGAZIE / 30108-C2 / 
30108-C2 / 31 mp / 12.504 lei. 2 / 
MAGAZIE ( grajd )P + 1E / 
30108-C3 / 30108-C3 / s.c 43,7 mp ; 
s.d 87,4 mp / 47.951 lei. 3 / 
TRANSFORMATOR / 30108-C4 / 
30108-C4 / 95 mp / 21.801 lei. 4 / 
GENERATOR ELECTRIC / 
30108-C5 / 30108-C5 / 12 mp / 
5.336 lei. 5 / STATIE POMPARE 
P+1E / 30108-C7 / 30108-C7 / s.c. 
157 mp; s.d. 292,8 mp / 250.352 lei. 
6 / BAZIN POMPE / 30108-C8 / 
30108-C8 / 164 mp / 18.365 lei. 7 / 
CHERHANA /  30108-C9 / 

30108-C9 / s.c. 303 mp; s.d. 678,8 
mp / 611.336 lei. 8 / DEBAR-
CADER / 30108-C10 / 30108-C10 / 
85 mp / 37.951 lei. 9 / SPATIU 
AD-TIV P + 1E / 30108-C11 / 
30108-C11 / s.c. 171 mp ; s.d. 322,3 
mp / 273.735 lei. 10 / DORMITOR 
/ 30108-C12 / 30108-C12 / s.c. 337 
mp; s.d 69,8 mp / 533.196 lei. 11 / 
SOPRON / 30108-C13 / 30108-C13 
/ 55 mp / 21.278 lei. 12 / PLAT-
FORMA TEHNOLOGICA / 
30108-C14 / 30108-C14 / 7.582 mp 
/ 223.833 lei. 13 / Constructii anexa 
– Dig / 30163-C2 / 30163.-C2 / 
105.102 mp. 14 / Constructii anexa 
– Dig / 30163-C5 / 30163-C5 / 
99.769 mp. 15 / Constructii anexa 
– Dig / 30163-C6 / 30163-C6 / 
10.017 mp / 498.200 lei. 16 / WC / 
30160-C1 / 30160-C1 / 2 mp / 660 
lei. 17 / LOCUINTA CANTON / 
30160-C2 / 30160-C2 / s.c 4185 mp 
; s.d 370 mp / 145.990 lei. 18 / 
CANTON / 30160-C4 / 30160-C4 / 
90 mp / 29.712 lei. 19 / POST 
TRAFO  / 30160-C5 / 30160-C5 / 
97 mp / 19.080 lei. 20 / CUVA 
LINISTIRE APA / 30160-C6 / 
30160-C6 / 75 mp / 16.325 lei. 21 / 
PLATFORMA TEHNOLOGICA / 
30160-C7 / 30160-C7 / 1.538 mp / 
45.386 lei. Preţul la care a fost 
evaluat imobilul este de 2.812.991 
lei, fara TVA inclusa. Preţul de 
pornire/incepere a licitaţiei este de 
2.812.991 Lei, fara TVA inclusa.
Facem precizarea ca imobilele sunt 
grevate de urmatoarele sarcini: Act 
a d m i n i s t r a t i v  n r . 
128323/02.10.2014, emis de AJFP-
Tulcea – ANAF, intabulare, cu 
drept de IPOTECA LEGALA, 
notata sub nr. 73575/02.10.2014; 
Somatie imobiliara de plata nr. 
80/2015, din 21.06.2016, emis de 
BEJ Selaru Adrian, notat sub nr. 
45741 /22.06.2016; Somatie imobi-
liara de plata nr. 80/2015, din 
21.06.2016, emis de BEJ Selaru 
A d r i a n ,  n o t a t  s u b  n r. 
53836/22.07.2016; Act adminis-
trativ  nr.80 /2015-Somatie imobi-
liara, din 21.03.2017 emis de BEJ 
Selaru Adrian, notat sub nr. 16450, 
16451, 16454, 16455, 16456, 16457, 
16458/22.03.2017; Somatie nr. 
166/2017, din 25.04.2017 emis de 
BEJ Bogdan Ionica, notat sub nr. 
25011, 25012, 25013, 25031, 25032, 
24984, 25000, 24999, 24998, 25015, 
25030, 24996/02.05.2017. Poate 
participa la licitatie, in calitate de 
licitator, orice persoana care are 
capacitate deplina de exercitiu, 
precum si capacitatea sa dobân-
deasca bunul ce se vinde, conform 
art. 842 alin. (1) C.proc.civ. Persoa-
nele care vor sa cumpere imobilul 
la licitaţie sunt obligate sa depuna 
in contul unic de consemnari nr. 
RO85 CECE TL01 03RO N000 
0001, deschis la CEC BANK 
TULCEA, aparţinând B.E.J. 
SELARU ADRIAN, având C.I.F. 
- 30020948, pâna la termenul 
stabilit pentru vânzare, o garantie 
de participare de 281.299 lei lei 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei, iar dovada 
consemnarii, respectiv recipisa 
C.E.C./O.P. in original, impreuna 
cu oferta de cumparare va fi 
depusa la executorul judecatoresc, 
conform dispozitiilor art. 838 alin. 
(1) lit. k) si l) si art. 843 alin. (1) 
C.proc.civ. Totodata, persoanele 
prevazute mai sus vor avea obli-
gatia de a depune, odata cu 
dovada consemnarii garantiei si 
oferta de cumparare, copie de pe 
B.I./C.I., iar in cazul persoanelor 
juridice copie de pe certificatul de 
inregistrare la Registrul comertului 
si de pe certificatul de inregistrare 
fiscala. Persoanele care s-au inscris 
la licitaţie se vor prezenta personal 
la data şi ora stabilite pentru 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Topoloveni. Dosar de executare 2769. Nr. 22218/21.06.2017. Anunț privind vânzarea 
bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Iunie, Ziua 21. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 
cunoscut că în ziua de 05, luna iulie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Topoloveni, str. Calea 
București, nr. 107A, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. 
Traditional Concept SRL, licitația a II-a. Denumirea bunului mobil/ Descriere sumară, Drepturile reale 
și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 
exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Mașină tocat carne, Libere de sarcini, 2252 lei, 
19%; 2. Vitrină frigorifică 3.5 m, Libere de sarcini, 1201 lei, 19%; 3. Vitrină frigorifică 2.5 m, Libere de 
sarcini, 976 lei, 19%; 4. Mașină ambalat vid, Libere de sarcini, 1952 lei, 19%; 5. Banzic porționat, 
Libere de sarcini, 976 lei, 19%; 6. Agregat frigorific, Libere de sarcini, 225 lei, 19%. *) Regimul și 
cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 
oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 
licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 
române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de 
pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică 
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 
prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 
național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărator, după caz: 
taxa de participare la licitație de 10% din valoarea de pornire a licitației, pentru bunurile solicitate, se 
depune în contul RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni. Pentru informații 
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0248.666900. Data afișării: 
22.06.2017.
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vânzare, la sediul B.E.J. SELARU 
ADRIAN, având asupra lor cartea 
de identitate, conform art. 838 alin. 
(1) lit. k) C.proc.civ. Toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobi-
lului, sunt somati sa il anunţe 
executorului judecatoresc, inainte 
de data stabilita pentru vânzarea 
imobilului, sub sancţiunea de a nu 
li se mai lua in considerare, 
conform dispozitiilor art. 838 alin. 
(1) lit. j) C.proc.civ. EXECUTOR 
JUDECATORESC SELARU 
ADRIAN. 

l Anunț de participare la licitație 
pentru concesiune de bunuri 
proprietate publică în baza OU Nr. 
54/2006. 1.Informații generale 
privind concedentul: Comuna 
Ileanda, strada 1 Decembrie 1918 
nr. 43, loc. Ileanda, județul Sălaj, 
CIF 4495204, tel/fax:0260.648.607, 
e-mail: prim.ileanda@gmail.com 
(persoana de contact Goron Maria, 
tel. 0762649958, e-mail: marya_
goron@yahoo.com). 2. Informații 
generale privind obiectul concesi-
unii: Concesionarea suprafeței de 
4.125 mp teren situat în intravi-
lanul localității Ileanda, comuna 
Ileanda, în “spatele morii” având 
vecini: teren de fotbal - teren de 
volei – vale - șanț CFR, Carte 
funciară nr. 50206. 3.Informații 
privind documentația de atribuiré. 
Documentația de atribuire care 
conține și caietul de sarcini se 
poate procura de la Comparti-
mentul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Ileanda. 3.1. Se 
poate intra în posesia documenta-
ției de atribuire și a caietului de 
sarcini, conform OU 54/2006, art. 
20 alin. 2 lit. b, punerea la dispo-
ziția persoanei interesate care a 
înaintat o solicitare în acest sens a 
unui exemplar din documentația 
de atribuire, pe suport hârtie și/sau 
pe suport magnetic. 3.2. Comparti-
mentul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Ileanda, strada 
1 Decembrie 1918 nr. 43, loc. 
Ileanda, județul Sălaj. 3.3. Docu-
mentația de atribuire care include 
și caietul de sarcini se poate 
procura  gratuit. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
20.07.2017, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: În documentația 
de atribuire care include si caietul 
de sarcini este redat explicit modul 
cum trebuie formulată oferta. 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 26.07.2017, ora 16:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Ileanda, strada 1 Decem-
brie 1918 nr. 43, loc. Ileanda, 
județul Sălaj. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta se va depune 
într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigílate, unul exterior si 
unul interior. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
27.07.2017, ora 10:00, în biroul 
Viceprimar din cadrul Primăriei 
Comunei Ileanda, strada 1 Decem-
brie 1918 nr. 43, județul Sălaj. 6. 
Tribunalul Sălaj, str. Tudor Vladi-
mirescu, nr. 12, oraș Zalău, județul 
Sălaj, tel: 0260-611.085, fax: 0260-
611.551, e-mail: trsj@just.ro. Plân-
gerea prealabilă se adresează 
autorității publice în termen de 30 
de zile de la data comunicării 
actului contestat. Acțiunea în 
justiție se introduce la secția de 
contencios administrativ a tribuna-
lului în a cărui jurisdicție se află 
sediul concedentului. Împotriva 
hotărârii tribunalului se poate 
declara recurs la secția de conten-
cios administrativ a curții de apel, 
conform prevederilor legale. 7. 

Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate în 
vederea publicării: 19.06.2017. 
ANUNȚUL A FOST PUBLICAT 
ÎN MONITORUL OFICIAL AL 
ROMÂNIEI PARTEA a VI-a, NR. 
113/20.06.2017.

l Comuna Vinga, cu sediul în 
localitatea Vinga, str. Principală, 
nr. 27, jud. Arad, CIF 3519607, în 
calitate de organ de executare, 
dosar executare silită nr. 1/2016, 
debitor fiind  Societatea Agricola 
Agro Vinga cu sediul în România, 
comuna Vinga, nr. 478, judeţul 
Arad, CUI 3026846, anunță 
vânzarea la licitație publică (Lici-
tația a-II-a), conform prevederilor  
art. 250 din Legea nr. 207/2015, la 
data de 04.07.2017, ora 10:00, la 
sediul Primăriei Comunei Vinga, 
din Vinga, nr. 27, jud. Arad, a 
bunului imobil situat în localitatea 
Vinga FN, jud. Arad, constând în 
teren intravilan în suprafaţă de 
2.286 m2, situat în localitatea 
VINGA, FN, jud. Arad, înscris în 
CF nr. 305665 Comuna Vinga (CF 
vechi: 9277 VINGA) cu nr. top 
4429/4/2; 4429/4/3; 4430/2; 4430/3; 
4 4 3 0 / 4 ; - - - -  c u  M A G A Z I E 
CEREALE nr. top 4429/4/2 , nr. 
cad.  C1 (având suprafaţa 
construită de 699 mp din zidarie de 
cărămidă și șarpantă din țiglă 
amenajată specific depozitării 
cerealelor –pereți tencuiți și stropiți 
în culori de apă, cu instalație de 
iluminat și pardosea din dulapi de 
lemn, actualmente este folosită tot 
pentru depozitare cereale),-------
--cu MAGAZIE DEPOZIT nr. top 
4429/4/3, nr. cad. C2 (având supra-
faţa construită de 780 mp pe 
schelet metalic cu pereți din 
diverse materiale, respectiv și din 
zidărie de cărămidă și din beton și 
plăci din azbociment folosită tot 
pentru depozitare cereale),--------
--cu CABINA PAZA nr. top 
4430/2, nr. cad. C3 (având supra-
faţa construită de 10,5 mp din 
zidarie de cărămidă și acoperită cu 
placă din beton, fără tâmplărie-ne-
utilizată și nefuncțională),--------- 
C o n s t r u c ț i a  D E P O Z I T 
COMBUSTIBIL nr. top 4430/3, nr. 
cad. C4 nu mai există faptic, fiind 
actualmente demolată,------- -cu 
CLADIRE CABINA POARTA SI 
BIROURI nr. top 4430/4, nr. cad. 
C5 (având suprafaţa construită de 
58,5 mp din zidarie de cărămidă și 
BCA acoperită cu placă din beton, 
fără tâmplărie- neutilizată și 
nefuncțională). Preţul de pornire 
pentru licitația a-II-a este de 
306.203 lei, exclusiv TVA. Taxa de 
participare la licitație este de 10 % 
din prețul de pornire al licitației. 
Depunerea ofertelor și achitarea 
taxei de participare la licitație se 
pot face cel târziu cu o zi înainte de 
data licitației. Bunul imobil mai 
sus menţionat este grevat de urmă-
toarele: drept de ipotecă rang I 
(Creditor: Comuna Vinga); rang II 
(Creditor: ANAF- DGRFP Timi-
șoara- Administrația Județeană a 
Finațelor Publice Arad). Invităm 
pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiinţeze 
despre aceasta organul de execu-
tare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Primă-
riei Vinga sau la tel. 0257/460126. 

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand Garsonieră CF 
30491, C1-U10/Valiug ( C.F. vechi 
1745/Valiug ), Top 600/3/b/1/P/IV, 
in suprafata de 35,08 mp, situată 
administrativ în Văliug. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 32.170 

Lei +T.V.A. (echivalentul a 7.000 
EUR la cursul BNR de azi, 
21.06.2017). Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al 
administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras - 
Severin, telefon 0355/429.116, 
pretul caietelor de sarcini fiind de 
350 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 30.06.2017, orele 
11.00, la sediul ales al administra-
torului judiciar din Resita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 
21, Jud. Caras - Severin.

l 1. Consiliul Local al comunei 
Gruiu, județul Ilfov, organizează 
licitație în vederea concesionării pe 
o durată de 49 de ani a imobilului 
teren intravilan Cabana Căldăru-
șani, în suprafață de 1,24 ha, situat 
în sat Lipia, comuna Gruiu, județul 
Ilfov. Documentația de atribuire se 
poate obține se la sediul conceden-
tului, compartimentul Registra-
t u r ă ,  s i t u a t  î n  ș o s e a u a 
Gruiu-Snagov nr.152, sat Gruiu, 
comuna Gruiu, județul Ilfov. 2. 
Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 54/2006: Nu este cazul. 3. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 13.07.2017, Orele 10. 
4. Informaţii privind ofertele: 
5. Data limită de depunere a ofer-
telor:  13.07.2017, Orele 14. 6. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria comunei Gruiu, 
compartimentul Registratură, 
șoseaua Gruiu-Snagov nr. 152, sat 
Gruiu, comuna Gruiu, județul 
Ilfov. 7. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Un exemplar. 8. Data și 
locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 14.07.2017, Orele 10, la 
sediul concedentului, situat în 
șoseaua Gruiu-Snagov nr. 152, sat 
Gruiu, comuna Gruiu, județ Ilfov. 
9. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Ilfov, strada 
Știrbei Vodă nr. 24, Oraș Buftea, 
j u d e ț u l  I l f o v .  Te l e f o n : 
021/312.23.43; 0372.218.816. Liti-
giile se soluționează conform Legii 
544/2004, iar plângerea se depune 
la sediul concedentului. 10. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 21.06.2017.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, Șos. București, nr.49-51, 
tel.0246.213.588, 0246.213.747, fax: 
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 
4 8 5 2 4 5 5 ,  c o n t  I B A N : 
RO04TREZ32121300205XXXXX 
-Direcţia Patrimoniu. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
concesionat prin licitaţie publică: 
Spaţiu în suprafaţă de 15,08 mp și 
o cotă indiviză din teren de 35,6 
mp, situat în Municipiul Giurgiu, 
str.Ierusalim 3000, nr. 5-9, ap. 3, 
imobil cu nr.cadastral și înscris în 
cartea funciară 36342 UAT 
Giurgiu. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: În 
conformitate cu HCLM nr. 
9 4 / 2 6 . 0 2 . 2 0 1 5  ș i  H C L M 
nr.148/28.04.2017. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-

nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de atri-
buire se va obţine de orice persoană 
juridică de drept privat român 
interesată și persoane fizice autori-
zate române interesate pe suport 
de hârtie de la sediul Primăriei 
Municipiului Giurgiu, Șos. Bucu-
rești, nr. 49-51, în baza unei solici-
tări depuse la Registratură. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Direcţia Patri-
moniu, Giurgiu, Șos. București, nr. 
49-51, jud. Giurgiu. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Valoarea documentaţiei este de 100 
Lei, la care se adaugă TVA. 
Garanţia de participare este de 
500Lei. Taxa de participare este de 
200 Lei. Contravaloarea studiului 
de oportunitate va fi suportată de 
viitorul concesionar. Redevenţa 
valorică a concesiunii va avea o 
valoare de pornire la licitaţie de 
308 Euro/an, care se va plăti 
trimestrial, la cursul BNR din ziua 
plăţii, de la data semnării contrac-
tului de concesiune. Valoarea 
totală minimă a redevenţei este de 
4.620Euro. Durata concesiunii va 
fi de 15 ani. Contractul de conce-
siune poate fi prelungit pentru o 
perioadă egală cu cel mult jumă-
tate din durata sa iniţială. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor+ora: 10.07.2017, ora 
10.00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele se depun în limba 
română. 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor+ora: 13.07.2017, 
ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele se 
depun la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, Șos. București, nr. 
49-51, Registratură, http://publica-
reanunturi.monitoruloficial.ro/
PublishMofApp/a4j_3_1_3.
GAimages/spacer.gif. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: fiecare participant 
poate depune o singură ofertă. 5. 
Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor+ora: 13.07.2017, ora 13.00, 
Primăria Municipiului Giurgiu, 
Șos.București, nr.49-51, sala Parter. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Giurgiu- secţia 
Contencios Administrativ Fiscal, 
s t r.  E p i s c o p i e i ,  n r.  1 3 , 
tel.0246.212.725, fax: 0337.819.940, 
e-mail: alina.ciobanu@just.ro. Liti-
giile apărute între părţi se vor solu-
ţiona pe cale amiabilă, în caz 
contrar, potrivit Legii Contencio-
sului Administrativ. 

l 1.Comuna Șieu Măgheruș, loc. 
Șieu Măgheruș, nr. 243, judeţul 
B i s t r i ţ a - N ă s ă u d ,  t e l e f o n : 
0263.277.490, fax: 0263.277.052, 
e-mail: primaria_sieumagherus@
yahoo.com, cod fiscal: 4426972, 
persoană de contact: Zăgrean 
Mihaela Crinuţa. 2.Comuna Șieu 
Măgheruș deţine o suprafaţă de 
pășune cuprinsă în Amenaja-
mentul pastoral aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Șieu 
Măgheruș nr. 4/12.01.2017 de 9,94 
ha Lot nr. 1 Arcalia, înscrisă în 
domeniul public atestat prin HG 
905/2002, Anexa 45 „Inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Șieu Măgheruș“ 
Cap.Pășuni comunale. 3. Pot parti-
cipa la negociere directă persoane 

fizice, organizaţiile ori asociaţiile 
locale ale crescătorilor de animale, 
legal constituite pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale și care fac 
dovada achitării, prin chitanţă sau 
ordin de plată, a documentaţiei de 
atribuire și a garanţiei de partici-
pare la licitaţie, precum și a 
faptului că au înscrise în RNE 
animalele din specii, bovine, ovine, 
caprine și ecvidee pentru care soli-
cită pajiști. 3.1. Persoanele intere-
sa te  pot  in t ra  în  poses ia 
documentaţiei de atribuire de la 
sediul Primăriei Comunei Șieu 
Măgheruș. 3.2. Un exemplar al 
documentaţiei de atribuire se poate 
obţine de la responsabilul cu Achi-
ziţiile publice: d-na Zăgrean 
Mihaela Crinuţa, de luni până 
vineri, între orele 08.30-15.30. 3.3. 
Contravaloarea documentaţiei de 
atribuire este de 10 Lei, reprezen-
tând costul copierii documentelor. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 28.06.2017, ora 15.30. 
4. Ofertele se redactează în limba 
română conform precizărilor din 
Documentaţia de atribuire, 
precum și din caietul de sarcini 
pct.3 „Condiţii de valabilitate a 
ofertelor”. Ofertanţii transmit 
ofertele lor în două plicuri sigilate, 
unul exterior și unul interior, care 
se înregistrează, în ordinea primirii 
lor, în registrul „Oferte”, precizân-
du-se data și ora. Oferta va fi 
depusă în 2 exemplare la registra-
tura Primăriei Șieu Măgheruș, din 
localitatea Șieu Magheruș, nr. 243, 
Judeţul Bistriţa-Nasăud. 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor este 30.06.2017, ora 14.00. 4.2. 
Oferta va fi depusă la registratura 
Primăriei Șieu Măgheruș, din loca-
litatea Șieu Măgheruș, nr. 243, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud. 4.3. 
Oferta va fi depusă în 2 exemplare, 
copie și original. 5. Data deschi-
derii ofertelor este 03.07.2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Șieu Măgheruș, localitatea Șieu 
Măgheruș, nr.243, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud. 6.Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modificarea 
și încetarea contractului de conce-
siune, precum și a celor privind 
acordarea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările ulteri-
oare. Acţiunea în justiţie se intro-
duce la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului în a 
cărui jurisdicţie se af lă sediul 
concedentului, respectiv Tribunalul 
Bistriţa-Năsăud, str.Alba Iulia, 
nr.1, CP420171, Bistriţa. Împotriva 
hotărârii tribunalului se poate 
declara recurs la secţia de conten-
cios administrativ a Curţii de Apel, 
conform prevederilor legale. 7.
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 21.06.2017.

l Anunţ licitaţie publică - boxe-
spaţiu Piaţă Petroșani. Consiliul 
Local al municipiului Petroșani, 
Serviciul Public  administraţia 
Pieţelor Petroșani organizează în 
data de 04.07.2017: licitaţie 
deschisă cu strigare pentru închiri-
erea boxelor nr. 11, 12, 13, 20, 21, 
22, 23, 24 în suprafaţă de 7,35 mp/
boxă, și spaţiu de producţie și 
desfacere a produselor agroalimen-
tare în suprafaţă de 13,5 mp, 
situate la parterul halei din Piaţa 
Agroalimentara Petroșani, în caz 
de neadjudecare se reorganizează o 
nouă licitaţie în data de 11.07.2017. 
Boxele care fac obiectul licitaţiei 
sunt: -boxele nr. 11, 12, 13, 20, 21, 
22, 23, 24. -În boxele prezentate 
mai sus se pot comercializa, 
produse agroalimentare. La lici-

taţie pot participa producători 
particulari, agenţi economici ce au 
ca obiect de activitate comerciali-
zarea produselor agroalimentare. 
Taxa de participare la licitaţie este 
de 10 lei. Caietele de sarcini pot fi 
procurate, începând cu data de 
23.06.2017, între orele 09:00–15:00, 
până cel târziu la data de 
03.07.2017, ora 15:00, la sediul, din 
str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, în 
valoare de 50 lei. Garanţia pentru 
participare la licitaţie este de 10% 
din valoarea de pornire a chiriei 
anuale. Preţul de pornire al licitaţiei 
pentru boxele licitate este de 450 lei/
lună/boxă. În conformitate cu HCL 
Nr.141/2017 preţul de licitaţie 
pentru spaţiul de producţie și desfa-
cere a produselor agroalimentare 
nr.29, în suprafaţă de 13,5 mp este 
de 25 lei/mp/lună, iar garanţia este 
de 10% din valoarea de pornire a 
chiriei anuale. Pentru participarea 
la licitaţie, ofertanţii vor depune la 
sediul Serviciului Public Adminis-
traţia Pieţelor Petroșani, str. Nicolae 
Bălcescu, nr.10, până la data de 
03.07.2017, ora 15:00 documentele 
necesare înscrierii la licitaţie prevă-
zute în caietul de sarcini. Pentru 
relaţii, ne puteţi contacta la sediul 
Serviciului Public Administraţia 
Pieţelor, str. N. Bălcescu nr. 10, 
telefon 0254.542622.

PIERDERI  
l SC BIA SI COM SRL cu sediul 
in Bistrita, str.Andrei Muresanu 
nr.30,Nr. de inregistrare la registrul 
comertu lu i :  J06 /165 /1994 , 
CUI:RO5412428 declaram pe 
propria raspundere ca am pierdut 
certificat constatator pentru 
punctul de lucru Cluj, Cluj-Na-
poca, Calea Turzii nr.162-168 
Spatiu Comercial.Il declar nul.

l SC Ancafarm SRL, CUI 
14524838, declara pierdute certi-
ficat de inmatriculare serie 
B0944686 din 27.01.2007 si anexele 
de autorizare aferente.

l Pierdut Formulare Carte Verde 
nr.EB153667 si EB150426, emise 
de Euroins Asigurari. Le declar 
nule.

l Subsemnatul Cantu P. Ion, 
domiciliat în Pitești, Aleea Ștefan 
cel Mare nr. 5, pierdut Atestat de 
Producător seria AG nr. 0411659 și 
carnet seria AG, ce conţine 40 
seturi a câte 3 file, de la nr. 4397121 
până la 4397160. Se declară nule. 

l Pierdut certificat I inregistrare 
ONRC pentru SC Anaeli Services 
S R L ,  C U I   1 5 0 0 0 0 0 9 , 
J40/11308/2002. Il declar nul.

l Stuparu Cristina titular al 
Stuparu Cristina –Corina P.F.A. 
identificată prin C.U.I. RO 
31014707, F40/4953/2012, cu sediul 
social în str. Vlaicu Vodă nr. 21, 
sector 3, București, declar pierdute 
actele originale ale entităţii: C.U.I., 
declaraţiile de infiinţare 010 și 070, 
certificatul în scopuri de TVA, 
certificatul de înscriere în ROI, 
contractual de comodat și contrac-
tele cu furnizorii. Declar nule 
certificatele și declaraţiile.

l Declar pierdut (nul) contract de 
vânzare- cumpărare cu plata în 
rate nr. 30840 din 22 III 1993, 
eliberat de S.C. Titan Adminis-
traţie Locativă S.A. Sector 3, pe 
numele Stroescu Ion și Floarea.

l Pierdut certificat de pregatire 
profesionala a conducatorului auto 
cu nr A00365029G, pe numele 
Neacsu Catalin Ionut. Il declar nul.


