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OFERTE SERVICIU
l ANGAJĂM AGENŢI
S E C U R I TAT E P E N T R U
GARDARE TRANSPORT
FEROVIAR ŞI POSTURI
FIXE. SALARIU 1.600 RON
+20 BONURI DE MASĂ.
RELAŢII LA TELEFON:
0785.285.972.
l Primăria comunei Conţeşti,
judeţul Teleorman, anunţă
concurs pentru ocuparea unei
funcţii contractuale: 1. Şofer
microbuz şcolar, categoria D,
studii generale. Proba scrisă: 22
august 2016, ora: 10,00.
Interviu: 24 august 2016, ora:
10,00. Proba practică: 26 august
2016, ora: 10,00. Locul desfăşurării concursului: sediul primăriei comunei Conţeşti, judeţul
Teleorman. Termenul de depunere dosare: 10 zile de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a. Relaţii suplimentare la
telefon: 0247/334.296.
l Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, în temeiul
O.U.G nr.45/2008 şi H.G.
nr.611/2008, anunţă scoaterea la
concurs a unei funcţii publice
de execuție vacante din cadrul
Direcției Generale Pescuit– AM
POPAM Direcția Evaluare,
Metodologie, Monitorizare
Program, Serviciul Programare,
Metodologie şi Monitorizare- 1
funcție publică de consilier
principal. Condiții specifice:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice– minimum 5 ani;
-Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările
ulterioare. Concursul va avea
loc la sediul M.A.D.R., astfel:
-Proba scrisă- în data 08 august
2016, orele 10.00; -Proba
interviu- va fi susţinută după
finalizarea eventualelor contestații la proba scrisă; Dosarele de
înscriere se depun în opt zile de
la publicare. Bibliografia, condiţiile specifice de participare
precum şi actele solicitate
candidaţilor înscriere vor fi
publicate pe pagina de web
www.madr.ro şi afişate la sediul
instituţiei din B-dul. Carol I
nr.2-4, sector 3 Bucureşti.
l Primăria comunei Cristian,
strada I nr.1, jud.Sibiu, telefon:
0269.579.101, e-mail: prim.cristian@yahoo.com, organizează
concurs pentru ocuparea unei
funcţii contractuale de execuţie
vacante: 1.Denumirea postului
vacant: -inspector achiziţii
publice (1 post) -conform
HG286/2011. 2. Condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea
posturilor: 2.1.Studii superioare
cu diplomă de licenţă; 2.2.
Cunoştinţe de operare calculator Word şi Excel –bine;
2.3.Vechimea în domeniu nu
este obligatorie. 3. Probele stabilite pentru concurs: 3.1.-selecţia

dosarelor de înscriere: -10
august 2016, -ora 10.00; 3.2.proba scrisă: -18 august 2016,
ora 10.00; 3.3.-interviu: -22
august 2016, ora 10.00. 4.
Condiţiile de desfăşurare ale
concursului. Dosarele se depun
până la data de 9 august 2016,
ora 14.00. După această dată se
va proceda la selecţia dosarelor
de concurs. Rezultatul selectării
dosarelor de înscriere se afişază
de către secretarul comisiei de
concurs cu menţiunea admis
sau respins, însoţită de motivul
respingerii dosarului, la sediul
autorităţii locale. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişază la sediul primăriei şi pe site-ul primăriei.
Relaţiile suplimentare se pot
obţine de la secretarul Primăriei, dna Topircean Meluzina,
nr.telefon: 0269.579.101, int.106
şi 0755.021.874, între orele
09.00-14.00.
l Spitalul Prof. Dr. Constantin
Angelescu organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante:
I.Compartiment de supraveghere şi control al infecțiilor
nosocomiale: -un post asistent
medical principal igienă; -studii
finalizate cu absolvirea şcolii
postliceale sanitare; -certificat
de membru eliberat de OAMGMAMR; -certificat de asistent
medical principal; -vechime în
specialitate minim 5 ani;
-muncitor necalificat; -studii
generale -fără vechime. II.
Secția Medicală II: -un post
asistent medical principal;
-studii finalizate cu absolvirea
şcolii postliceale sanitare; -certificat de membru eliberat de
OAMGMAMR; -certificat de
asistent medical principal;
-vechime în specialitate minim
5 ani. III. Compartiment Management al Calității Serviciilor
Medicale: -un post de medic
primar (medicină de familie/
medicină de laborator/ radiologie) – 5 ani vechime ca medic
specialist; -un post de inginer
IA -vechime minim 6 ani şi 6
luni; -un post economist IA
-vechime minim 6 ani şi 6 luni.
Pentru Compartimentul de
Management al Calității Serviciilor Medicale, candidații
trebuie să dețină certificat de
absolvire in domeniul Managementului Calității. Dosarele de
înscriere se depun la sediul
S p i t a l u l u i d e P r o f . D r.
Constantin Angelescu în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a
şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.6, din H.G.nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Proba
scrisă va avea loc în data de
22.08.2016, ora 10.00, iar interviul va avea loc în data de
24.08.2016, ora 10.00, la sediul
Spitalului Prof. Dr. Constantin
Angelescu. Relaţii suplimentare
şi tematica se pot obţine de la
Spitalul Prof. Dr .Constantin
Angelescu, Biroul Resurse
Umane,
telefon:
nr.021.323.30.40/int.443.
l Liceul Teoretic „Sfântu
Nicolae”, cu sediul în locali-

tatea Gheorgheni, str.Bulevardul Lacu-Roşu, nr. 3-5,
judeţul Harghita, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe
perioadă nedeterminată, de:
-Administrator de patrimoniu:
1 post; -Îngrijitoare: 1 post
conform HG 286/23.03.2011,
modificat şi completat de
H.G.nr.1027/2014, în cadrul
instituției. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 29.08.2016, ora 10.00;
-Proba practică în data de
30.08.2016, ora 14.00; -Proba
interviu în data de 31.08.2016,
ora 12.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: liceale cu
diplomă de bacalaureat;
-vechime: minim 3 ani; -domiciliul în localitatea Gheorgheni.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Liceului Teoretic
„Sfântu Nicolae”. Relaţii suplimentare la sediul: Liceului
Teoretic „Sfântu Nicolae”,
persoană de contact: Szabo
Sandor, telefon: 0266.364.575.
l Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, cu
sediul în localitatea Constanța,
str. Nicolae Iorga, nr. 85, judeţul
Constanța, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -asistent medical principal generalist: 1 post; -asistent medical
principal de laborator clinic: 1
post; -asistent medical generalist: 1 post, conform
HG286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 18.08.2016, ora
10.00; -Proba interviu în data de
22.08.2016, ora 12.00; -Proba
practică în data de 22.08.2016,
ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: lic.Sanitar cu
echivalare PL/PL; -vechime în
muncă: minim 12 luni în specialitate; -abilități/cunoştințe
operare PC-MS Office (Excel;
Windows). Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul CRTS
Constanța, strada Nicolae
Iorga, nr.85, Constanța. Relaţii
suplimentare la sediul: CRTS
Constanța, strada Nicolae
I o r g a , n r. 8 5 , C o n s t a n ț a ,
persoană de contact: ec. Peltecu
Elena, telefon/fax:
0341.180.014, e-mail: crts_
constanta @yahoo.com
l În conformitate cu prevederile Titlului I din Anexa la
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str.Tudor
Vladimirescu, nr.34-36, judeţul
Harghita, organizează concurs
pentru încadrarea, cu recrutare
din sursă externă, a unui număr
de 6 (şase) posturi vacante de
personal contractual, după cum

urmează: -3 posturi de referent
II; -1 post de muncitor calificat
IV (cu atribuţii de fochist); -1
post de muncitor calificat IV
(cu atribuţii de zugrav); -1 post
îngrijitor. În vederea participării la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale
conform art.3, din
H.G.nr.286/2011, actualizat şi
să fie absolvenţi de studii liceale
cu diplomă de bacalaureat
pentru funcţiile de referent şi
respectiv ai învăţământului
general obligatoriu (în funcţie
de anul absolvirii 8 sau 10
clase), pentru celelalte funcţii.
Înscrierea candidaţilor şi depunerea dosarelor de concurs se
va face până la data de
09.08.2016, în zilele lucrătoare
în intervalul orar 09.00-15.00.
Concursul se va desfăşura la
sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Harghita din municipiul Miercurea-Ciuc, str.Tudor
Vladimirescu, nr.34-36, judeţul
Harghita şi va consta în următoarele etape succesive: -Pentru
posturile de muncitor calificat
IV şi îngrijitor: selecţia dosarelor de înscriere în data de
25.08.2016, proba scrisă în data
de 30.08.2016, ora 10.00 şi
proba interviu în data de
02.09.2016, ora 10.00; -Pentru
posturile de referent II: selecţia
dosarelor de înscriere în data de
23.08.2016, proba practică în
data de 26.08.2016, ora 10.00,
proba scrisă în data de
31.08.2016, ora 10.00 şi proba
interviu în data de 05.09.2016,
ora 10.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon:
0266.205.112, fax: 0266.313.214,
e-mail: resurseumane@hr.politiaromana.ro, persoană de
contact: Inspector principal de
poliţie: Kondor Istvan Lorand.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 cu sediul în Str.

Parfumului, nr. 2-4, anunţă
organizarea unui concurs de
recrutare pe o funcție publică
de execuţie în data de
01.09.2016: 1. Consilier clasa I
gradul asistent– Compartiment
Corp Control: a. pregătire de
specialitate: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 1 an; 2. Consilier clasa I
gradul debutant– Compartiment Corp Control: a. pregătire
de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: -; 3.
Consilier clasa I gradul asistent– Serviciul Comunicare: a.
pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
matematică şi ştiinţe ale
naturii– specializarea geografie;
b. vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minim 1 an; 4.
Consilier juridic clasa I gradul
asistent – Serviciul Adopţii: a.
pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; b. vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 1 an; 5. Consilier clasa I
gradul debutant– Serviciul
Achizitii Publice şi Contract–
Compartiment Urmărire
Contracte; a. pregătire de specialitate: studii universitare de
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licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: -; 6.
Consilier juridic clasa I gradul
debutant– Serviciul Contencios:
a. pregătire de specialitate:
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice; b. vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
-; 7. Consilier clasa I gradul
debutant– Serviciul Finanţe
Buget: a. pregătire de specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: -; 8.
Consilier clasa I gradul superior– Serviciul Asistenţă Socială
în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului: a. pregătire de
specialitate: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
sociale– specializarea asistenţă
socială; b. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -minim 9
ani; 9. Consilier clasa I gradul
superior– Serviciul Asistenţă
Socială în Domeniul Protecţiei
Drepturilor Copilului: a. pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor sociale– specializarea
asistenţă socială; b. vechime în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal
Municipal Fetești. Nr. 9819/21.07.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri imobile. Anul 2016, luna august, ziua 18. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 18, luna 08, orele 10.00, anul 2016,
în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, ANS 44 parter, se va vinde prin licitație publică următorul bun
imobil, proprietate a debitorului Dragomir Lucreția, cu domiciliul fiscal în localitatea Fetești, str.
Călărași, nr. - , bl. B 11, sc. B, etaj parter, ap. 20, cod de identificare fiscală 20670901211671: a).
Apartament 2 camere, în suprafață construită de 53,99 mp, suprafață utilă de 45,12 mp, compus din
un dormitor, o baie, două holuri, o sufragerie, o bucătărie și o debara, precum și terenul aferent, în
suprafață de 10 mp, situat în municipiul Fetești, str. Călărași, nr. - , bl. B 11, sc. B, parter, apt. 20, Jud.
Ialomița, preț de evaluare 97.000 lei/ de pornire al licitației, 97.000 lei (exclusiv TVA *). *) Cota de
taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este .../ scutit de TVA, conform
art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare. **) Cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru pentru vânzarea
bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare este .../ scutit de TVA, conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Licitația se află la primul termen. Prețul de pornire al
licitației este prețul de evaluare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; 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 in limba română; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali, că nu au
obligații fiscale restante, 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 si art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 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 numărul de telefon 0243.364.750, int. 17.
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specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
-minim 9 ani; 10. Consilier
clasa I gradul superior– Serviciul Management de Caz: a.
pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă in domeniul
ştiinţelor sociale; b. vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 9 ani; 11. Consilier clasa
I gradul superior– Serviciul
Management de Caz: a. pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor sociale; b. vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 9 ani; 12. Consilier clasa
I gradul superior– Serviciul
Management de Caz: a. pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor sociale; b. vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 9 ani; 13. Consilier clasa
I gradul principal– Serviciul
Management de Caz: a. pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă

sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor sociale; b. vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 5 ani; 14. Consilier clasa
I gradul principal– Serviciul
Management de Caz: a. pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor sociale; b. vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 5 ani; 15. Consilier clasa
I gradul principal– Serviciul
Evaluare Complexă: a. pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor sociale- specializarea
asistenţă socială; b. vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minim 5 ani; 16. Consilier clasa
I gradul asistent– Serviciul de
Asistenţă Maternală: a. pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor sociale– specializarea
sociologie, psihologie; b.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 1 an; 17. Consilier clasa I gradul superior–
Serviciul Evidenţa şi Plata
Prestaţii Sociale: a. pregătire de

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. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face
cunoscut că în ziua de 02, luna 08, anul 2016, ora 12.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Tehnoagroserv SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Uzunu,
comuna Călugăreni, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală
26206501: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul), Cantitate/ bucată, Prețul de evaluare sau de pornire al
licitației, exclusiv TVA,(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *);
Grapă rotativă Maschio DM 4000, 1 buc., 30375 lei, 20%. *)
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 romane, copie după actul de identitate; dovada emisă de
creditorii fiscali, că nu au obligații fiscale restante, 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 numărul de telefon
0246.216.705, tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.
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specialitate: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
sociale– specializarea asistenţă
socială; b. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9
ani; 18. Consilier clasa I gradul
superior– Serviciul Prevenire şi
Marginalizare Socială: a. pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor sociale– specializarea
sociologie, psihologie; b.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 9 ani; 19. Consilier clasa I gradul principal–
Serviciul de Asistenţă Socială
pentru Grupurile Vulnerabile:
a. pregătire de specialitate:
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; b.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 5 ani; 20. Consilier clasa I gradul principal–
Serviciul de Asistenţă Socială
pentru Grupurile Vulnerabile:
a. pregătire de specialitate:
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; b.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 5 ani. 21. Consilier clasa I gradul asistent–
Serviciul de Asistenţă Socială
pentru Grupurile Vulnerabile:
a. pregătire de specialitate:

studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; b.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 1 an. Condiţiile
prevăzute de lege pentru angajarea pe o funcție publică de
execuţie, conform art. 54 din
Legea nr. 188/1999 (r2), privind
Statutul funcţionarilor publici,
cu modificările şi completările
ulterioare sunt: a) are cetăţenia
română şi domiciliul în
România; b) cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; c) are
vârsta de minimum 18 ani
împliniţi; d) are capacitate
deplină de exerciţiu; e) are o
stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru
care candidează, atestată pe
bază de examen medical de
specialitate; f) îndeplineşte
condiţiile de studii prevăzute de
lege pentru funcţia publică; g)
îndeplineşte condiţiile specifice
pentru ocuparea funcţiei
publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi
de serviciu, infracţiuni care
împiedică înfăptuirea justiţiei,
infracţiuni de fals ori a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei publice; i)
nu a fost destituită dintr-o
funcţie publică sau nu i-a
încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; j) nu a
desfăşurat activitate de poliţie
politică, astfel cum este definită
prin lege. Condiţiile de desfăşurare ale concursului: -perioada
de înscriere– 26.07.2016– 20 zile
de la data publicării; -instituţia

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.
Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 04.08.2016,
orele 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri:
1. Cap tractor marca Renault, tip Premiu420 18 4X2, an de
fabricație 2005, diesel, serie șasiu VF622GVAO00141578, serie
motor 83M0628578, nr. înmatriculare 34BN7723, la prețul de
26.508,00 lei, inclusiv TVA; 2. Semiremorcă, marca Tarsan, tip
Tsnmon 136/93, an de fabricație 2000, serie șasiu TS11128616,
nr. înmatriculare 34LTO140, la prețul de 10.240,00 lei, inclusiv
TVA; 3. Autoturism, marca Saab, model 93, an de fabricație 1998,
cilindreea 2290, serie șasiu YS3DF78B2W7053449, serie motor
B2341DA00W071578, nr. înmatriculare R374UGC, la prețul de
3.838,00 lei, inclusiv TVA. Participanții la licitație vor prezenta
până la data de 04.08.2016, orele 12.00, următoarele: cerere de
înscriere la licitație; dovada plății garanției de participare la
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației;
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 și legalizat; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru
persoanele fizice străine, copie după pașaport sau carte de
identitate, după caz; dovada emisă de creditorii fiscali, că nu au
obligații fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală
eliberat de Administrația fiscală teritorială și certificat de atestare
fiscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul
de licitație este de 50 lei. Garanția de participare la licitație se va depune în contul A.J.F.P. Giurgiu, nr.
RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895.
Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului,
telefon 0246.216.705, interior 138.

publică la care se depun dosarele de înscriere– D.G.A.S.P.C.
Sector 3, Str. Parfumului, nr.
2-4;-data organizării concursului de promovare–
01.09.2016– proba
scrisă;-începând cu data de
07.09.2016 –interviul (nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare de la
susţinerea probei scrise).

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora,
cumpărăm tablouri, icoane
vechi, grafică, carte veche
românească, manuscrise, autografe, cărți vechi şi noi, sfeşnice, mic mobilier, gramofoane,
porțelan, diverse obiecte
vechi.0751.221.166.

CITAȚII
l Stoica Ana, cu ultimul domiciliu in Gura Vadului, nr.177,
jud. Prahova este chemata la
Tribunalul Prahova, Dosar
Civil nr.2862/105/2016 pe
17.08.2016, cu Curteanu Elena.
l Se citează pârâtul Hammami
Zouhair la Judecătoria
Moineşti, dosar 2938/260/2016,
termen 17.08.2016, obiect suplinire consimțământ, reclamanta
Dimitriu Alexandrina.
l Bresteanu George cheamă în
judecată pe Sircunova Angela,
în dosarul nr.18672/215/2011*,
la Tribunalul Dolj, ora 08.30,
complet 2 apel, termen:
06.09.2016.
l Numita Toma Elena Cristina, cheamă în judecată pe
Prioteasa Bogdan Adrian, în
dosarul nr. 729/740/2016 la
Judecătoria Alexandria, la
termenul din 05.09.2016.
l Hreaşcă Veronica, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Spineni,
com Andrieşeni, jud. Iaşi, este
citată la Judecătoria Iaşi în
data de 06.10.2016, ora 8.30,
sala 6, complet C02M, în calitate de pârâtă în dosarul nr.
23506/245/2015 ce are ca obiect
divorț cu minori ş.a., în contradictoriu cu Hreaşcă Dumitru.

l Eventualii succesori ai
defunctei Rădulescu GetaMaria, decedată la 09.01.2015,
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Str. Principatele Unite nr.
57-59, sector.4, sunt somaţi a se
prezenta la sediul B.I.N.
Florina Dobre din Bucureşti,
Calea Victoriei nr. 1-5, sc. B,
et.2, ap. 43, sector.3, în data de
27.09.2016 la ora 13.00, sau
anterior. Somaţia se face în
condiţiile art. 1137 C.civ.
l A fost deschisă procedura de
declarare judecatorească a
morţii privind pe numita Hota
Paraschiva, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Darova, Sat
Hodoş, nr. 126, jud.Timiş, în
prezent cu domiciliul necunoscut. Aceasta procedură face
o b i e c t u l d o s a r u l u i n r.
2045/252/2016 af lat pe rolul
Judecatoriei Lugoj, cu sediul în
Lugoj, Str. 20 Decembrie 1989,
nr.1 3, jud. Timiş. Orice persoană
care cunoaşte date în legătură cu
susnumita este rugată ca, în
timp de două luni de la publicarea acestui anunt, să comunice
instanţei aceste date, cu referire
la dosarul mai sus indicat.

DIVERSE
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare cedează cu titlu
gratuit doi câini de serviciu,
rasa ciobănescu german de 120
luni şi respectiv 121 luni.
Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul unităţii din
Satu Mare, str. A.I.Cuza, nr 5/a,
Serviciul Logistic, telefon
0261/807777, interior 20187, în
vederea depunerii cererii scrise
până la data de 04.08.2016.
l Dinamic Insolv IPURL în
calitate de administrator judiciar vă informează că împotriva
S. Instal Calor Rus SRL având
CUI 25129281, J06/68/2009, a
fost deschisă procedura simplificata a falimentului prin Sentinţa
civilă nr. 460/2016 din data de 24
iunie 2016 din dosar nr.
2431/112/2015 al Tribunalului
Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt
invitaţi să-şi depună cererile de
creanţe la grefa instanţei în
temeiul Legii 85/2014.

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 Valahia Investments SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; 1. Cabină de vopsit
Prestige 7,2/B-M, 1 bucată, 37.350 lei; 2. Elevator cu 2 coloane,
4000 kg Hussbaum, 3 bucăți, 18.000 lei; 3. Elevator 3000 kg
Hussbaum, 3 bucăți, 16.050 lei; 4. Elevator cu 4 coloane
Hussbaum, 1 bucată, 10.650 lei. Prețurile menționate reprezintă
50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de
pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești,
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală
republicat, până în ziua de 09.08.2016, ora 14.00. Licitația va
avea loc în data de 10.08.2016, ora 11.00, la Sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2,camera 5.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin
2,camera 5, telefon 0248.211.511 – 3410.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

LICITAȚII
l ZACO SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică proprietatea debitoarei
situata in com. Fântânele, tarla
110, județ Prahova compusă
din teren extravilan in suprafata de 4712 mp la prețul de
evaluare (7.384 lei fara TVA)
redus cu 50% și teren extravilan
in suprafata de 10.008 mp la
pretul de evaluare (16.133 lei
fara TVA) redus cu 50% . Licitaţia va avea loc în fiecare zi de
miercuri începând cu data de
27.07.2016, ora 13/30 la sediul

lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploiești, tel/fax 0244 519800.
l SC Trapis New Invest SRL
prin lichidator BFJ Consulting
Group SPRL valorifică prin licitaţie publică proprietatea situată
în Comuna Snagov, sat Ghermănești, judeţ Ilfov compusă din
teren și construcţie (birouri 137
mp și atelier 389 mp, cu supr. de
639 mp) și teren aferent construcţiei cu suprafaţa de 5552,118 mp
la preţ de pornire la licitaţie de
1.438.560 lei. Licitaţia va avea loc
la data de 18.08.2016 ora 15:00 și
25.08.2016 ora 15:00, la sediul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Juridic Compartiment Procedură Insolvență. Invitație de
participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Prahova invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea II să
depună, până cel târziu la data de 08.08.2016, orele 12.00, oferte
în vederea desemnării de practicieni în insolvență, în dosarele de
insolvență privind pe debitorii: Par Rom S.R.L. - dosar nr.
7946/105/2014; Priorg Impex S.R.L. - dosar nr. 7236/105/2013;
General Army Legione - G.A.L. S.R.L. - dosar nr. 3736/105/2016;
Bisoceanu & Idriceanu S.R.L. - dosar nr. 8173/105/2013*;
Stefano Prest Construct S.R.L. - dosar nr. 3542/105/2016, J & A
Dreamcars Consulting S.R.L. - dosar nr. 3189/105/2016; Team
Sky Coatings S.R.L. - dosar nr. 3582/105/2016; Cotmatlim Agro
S.R.L. - dosar nr. 3035/105/2016; Corser Trans S.R.L. - dosar nr.
3811/105/2016; Start Erg Industry Expert S.R.L. - dosar nr.
3947/105/2016, aflate pe rolul Tribunalului Prahova, întocmite
conform prevederilor art. 16 din Ordinul președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în Insolvență, de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

lichidatorului judiciar din mun.
București, str. Negoiu nr. 8, bl.
D14, sc. 2, ap. 30, sector 3. Informaţii suplimentare la tel.:
031.407.21.77, fax: 031.409.24.90,
E-mail: office@bfj.ro.
l Debitorul SC M.C.T. Impex
SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin,
str.I.C. Brătianu, nr.11, camera
1 , e t . P, j u d . M e h e d i n ţ i ,
J25/387/2012, CIF:17486690,
aflată în procedura de faliment
dosar nr. 9886/101/2012 pe rolul
Tribunalului Mehedinţi, prin
lichidator judiciar Yna Consulting SPRL și Consultant Insolvență SPRL, scoate la vânzare
la preturi diminuate cu 40%
fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare: -Blit
Canon Speedlite 580EX –
252,00 lei; -Hot Alina monilier
ratan – 558,00 lei; -Decor
„Bună dimineața” mobilier
platou – 594,00 lei; -Decor
„Cheia succesului” mobilier
platou – 714,00 lei; -Decor
„Stiri” mobilier platou –
1380,00 lei; -Centrală digitală
Siemens CCT166BEU –
1092,00 lei; -Pupitru Regie,
sertare, polite mobilier platou –
660,00 lei; -Masa Talk Show
mobilier platou - 918,00 lei;
-Dulap 2 usi +polite – 288,00
lei; -Masa calculator 2 buc
-103,20 lei; -Monitor 20’’ LCD
SAMSUNG 206BW 9 buc –
1274,40 lei; -Receptor Opticum
7100C – 126,00 lei; -Receptor
Satelit Recasant Wellav UMH
120 – 384,00 lei; -Scaune 62
buc.- 1224,00 lei; -Tablă confe-

rinta – 30,00 lei; - Tablă magnetică – 30,00 lei; -Tavă DR
Ambra – 12,00 lei; -Telefon
Alcatel – 18,00 lei; -Receptor
LNB, LN Goldtwin 2 buc. 36,00
lei; - bunul mobil - *Autoturism
Marca Peugeot Partner* nr.
înmatriculare TM 14 XMB – la
prețul de pornire al licitației de
1000,00 euro (ce se vor achita în
lei la cursul BNR din ziua
plății). -Bunuri mobile din
Raportul de evaluare nr.
37/10.07.2016 la valoarea de
100% conform Anexa 1 ce se
poate studia la la biroul lichidatorului judiciar Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinți și Dr.Tr.Severin, str.
B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl.
KM 4 sc. 1, ap. 2, județul Mehedinți, la sediul debitoarei Dr.Tr.
Severin, str.I.C. Bratianu, nr. 11,
jud. Mehedinti. Preturile nu
contin TVA. Licitaţia va avea
loc în localitatea Dr.Tr.Severin,
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul
Mehedinţi la data de 01.07.2016
orele 14:oo. Participarea la
licitaţie este condiţionată de
consemnarea, până la începerea
licitaţiei a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire al licitaţiei
si achizitionarea caietului de
sarcini. Invităm pe toti cei care
vor sa se prezinte la ședinţa de
licitaţie la termenul de vânzare,
la locul fixat în acest scop cu cel
putin 2 ore inainte de ora licitatiei, să depună oferte de cumpărare la biroul lichidatorului
judiciar Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinți și Dr. Tr. Severin, str.B-dul

Iuliu Maniu, nr.20, bl.KM 4
sc.1, ap.2, jud.Mehedinți, la
sediul debitoarei Dr. Tr. S
everin, str. I.C. Bratianu, nr. 11,
jud. Mehedinti. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile sa
anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
la telefon-fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau
0256/220827, email:office@
consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com.

PIERDERI
l SC Tegee International SRL
cu sediul in str. Ciulini, nr. 122,
com. Jilava Ilfov, inregistrata
cu J23/1748/2014, CUI
RO17709970, declar pierdut
(nul) Aviz nr. 2502BIO/02/05.14
eliberat de Ministerul Sanatatii
Comisia Nationala pentru
Produse Biocide.
l Pierdut atestat profesional
nr. 98910, eliberat în anul 2013,
valabil până la data de
20.09.2018, eliberat de A.R.R.
Iași pe numele Chibici Eugen.
Se declară nul.
l Declar pierderea chitanţierului cu 50 de file din care au
rămas în alb începând cu fila
nr.14 aparţinând avocat stagiar
Zaiaţ Lilia C.I.F. 34544899,
folosit în cursul activităţii
profesionale perioada mai
2015- iunie 2016, având seria

17

LZ cu chitanţe emise de la nr.01
la 13, restul fiind declarate nule.
l Declar pierdută (nulă) copie
conformă auto B38AXS emisă
de I.S.C.T.R. Giurgiu pentru
S.C. ALCOR Solution S.R.L.,
C.I.F. 28405144, sediu Crevedia
Giurgiu.
l Pierdut acte contabile perioada
2010- 2015, S.C. ACM Grup
S.R.L., cod fiscal 24487230, sediu
Crevedia Giurgiu.

DECESE

