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l S.C. angajează şofer profesionist 
categoria C, categoria B, manipulant 
mărfur i  genera l e .  Te l e fon : 
021.430.02.65,  0723.368.664, 
0723294725, 0720.072.561.

l Angajăm personal la curăţenie 
pentru clădire de birouri, salariu+bo-
nusuri. Tel: 0751.278.488.

l Colegiul Tehnologic „Viaceslav 
Harnaj”, cu sediul în Bucureşti, bd.
Ficusului, nr.20-26, sector 1, organi-
zează concurs pentru următoarele 
posturi: bibliotecar, administrator 
financiar, pedagog, muncitor calificat 
-2 posturi, îngrijitor. Relații la tel.: 
021.232.71.65, www.harnaj.ro sau la 
sediul unității.

l Erkann Logistics SRL caută şoferi 
autocamion, posesori permis de 
conducere C+E deţinători de atestat 
profesional şi card tahograf. Experi-
enţă de cel puţin 3 ani în efectuarea 
de transporturi internaţionale, 
studiile medii şi cunoştinţe de limba 
engleză, orice altă limbă străină 
constituie un avantaj. 0736.107.038.

l Pentru încadrarea ca funcționar 
public cu statut special în sistemul 
administrației penitenciare (ofițer şi 
agent de penitenciare), Penitenciarul 
Mărgineni scoate la concurs un post 
vacant de ofițer psiholog şi un post 
de agent administrativ (responsabil 
bucătărie). Dosarele de candidat se 
depun în termen de 15 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului, 
la structura de resurse umane din 
Penitenciarul Mărgineni. Taxa de 
înscriere la concurs este de 85 lei. 
Alte informaţii suplimentare se pot 
obţine pe site-ul Penitenciarului 
Mărgineni (http://anp.gov.ro/web/
penitenciarul-margineni, secţiunea 
Carieră – Concursuri) şi la structura 
de resurse umane din Penitenciarul 
Mărgineni.

l Baza de Aprovizionare Gospodă-
rire şi Reparaţii cu sediul în str. 
Sabarului nr.1, comuna Jilava, 
judeţul llfov, scoate la concurs 1 post 
vacant de ofiţer achiziţii publice; 
Termenul de înscriere este de 15 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului, respectiv 19 ianuarie 
2017, orele 15.00, inclusiv, perioada 
în care candidaţii depun dosarele de 
candidat complete la structura de 
resurse umane din cadrul unităţii. 
Taxa de participare la concurs este 
de 85 RON. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la structura de 
resurse umane a Bazei de Aprovizio-
nare Gospodărire şi Reparaţii şi pe 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Cariera -Concursuri din 
sursa externă) şi hftp://anp.gov.ro/
web/baza-aprovizionare-gospodari-
re-reparatii/cariera.

l Comuna Abram, cu sediul în 
localitatea Abram, str.-, nr.35, judeţul 
Bihor, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: administrator public, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 

-proba scrisă în data de 23.01.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 
25.01.2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu): medii, 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
(obligatoriu): 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Abram, nr.35, 
judeţul Bihor. Relaţii suplimentare şi 
bibliografia la sediul: Primăriei 
Abram sau pe www.abram.ro, 
persoană de contact: Gheorghiu 
Calin, telefon: 0259.326.005, fax:-, 
e-mail: primaria.abram@gmail.com

l Penitenciarul Mioveni scoate la 
concurs următoarele posturi vacante 
de funcționar public cu statut special 
în sistemul administrației peniten-
ciare (ofițer de penitenciare) după 
cum urmează: -1 post  vacant  de 
ofițer economist (financiar-contabili-
tate); -1 post vacant de ofițer 
(educație). La concurs pot participa 
persoanele care îndeplinesc condiţiile 
generale, precum şi condiţiile speci-
fice posturilor. Anunţul de concurs 
este afişat la avizierul de la sediul 
Penitenciarului Mioveni, pe site-ul 
instituţiei (www.anp.gov.ro/web/
penitenciarul-mioveni/concurs-sur-
sa-externa) şi pe site-ul Administra-
ţiei Naţionale a Penitenciarelor 
(www.anp.gov.ro, secţiunea Carieră 
-Concursuri din sursă externă 
-Concursuri în curs de derulare). 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la structura de resurse 
umane din cadrul Penitenciarului 
Mioveni -telefon 0248/260.000/
int.110 şi 154.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concursuri 
de recrutare pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de conducere vacante de: 
-secretar al comunei Parța, judeţul 
Timiş, -secretar al oraşului  Ciacova, 
judeţul Timiş, -şef birou -Biroul 
Contabilitate, impozite şi taxe din 
cadrul Primăriei oraşului Ciacova, 
judeţul Timiş şi concursuri de recru-
tare pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuție de: -auditor, clasă 
I, grad profesional asistent din 
cadrul Primăriei comunei Teremia 
Mare, judeţul Timiş, -auditor, clasă I, 
grad profesional superior din cadrul 
Primăriei oraşului Deta, judeţul 
Timiş. Concursurile se organizează 
la sediul Instituţiei Prefectului 
-judeţul Timiş, în data de 30 ianuarie 
2017, ora 10.00 proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concursuri se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concursuri 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concur-
suri şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 

telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concursuri 
de promovare pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere 
vacante de: -şef birou -Biroul Buget  
-contabilitate din cadrul Direcției de 
Asistență Socială Comunitară Lugoj, 
judeţul Timiş, -şef serviciu -Serviciul 
Evidența Persoanelor, -şef serviciu 
-Serviciul Economic, informatică şi 
relații publice din cadrul Direcției de 
Evidență a Persoanelor Timiş, 
județul Timiş. Concursurile se orga-
nizează la sediul Instituţiei Prefec-
tului -judeţul Timiş, în data de 30 
ianuarie 2017, ora 10.00 proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concursuri se 
pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concursuri 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.143 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concur-
suri şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare  pentru ocuparea funcţiei  
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Pietrari, județul 
Vâlcea. Concursul se organizează la 
sediul Agenției Naționale a Funcțio-
narilor Publici, în data de 03 
februarie 2017, ora 09.00 -proba 
suplimentară eliminatorie de testare 
a cunoştinţelor de operare pc şi la 
ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea 
a-III-a, la sediul Agenției Naționale 
a Funcționarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 din H.G. 
nr. 611/2008, modificată şi comple-
tată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici  ş i  la nr.  de telefon: 
0374112714.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de 
auditor, clasa I, gradul profesional 
principal din cadrul aparatului de 
specialialitate al primarului munici-
piului Tîrgu - Mureş, judeţul Mureş. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici în data de 1 februarie 2017, 
la ora 10.00 -proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. Dosarul de 

înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr. 611/2008, modificată şi comple-
tată de H.G. nr. 1173/2008. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul HG nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedeterminată 
de timp, corespunzător funcţiilor 
contractuale de conducere din cadrul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov, după cum urmează: 
-1 post de şef Birou Arhivă, gr.II, din 
cadrul Biroului Arhivă, repartizat de 
la bugetul de stat, prevăzut cu studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă, cu contract indi-
vidual de muncă pe durată nedeter-
minată de timp. Cerinţele specifice 
pentru ocuparea postului şef Birou 
Arhivă, gr.II: -studii superioare de 
lungă durată cu diplomă de licenţă, 
în profilul: administrație publică, 
cadastru, arhivă, management, 
specializarea: administrație publică, 
cadastru, arhivă; -vechime în specia-
litatea studiilor absolvite: minim 3 
ani şi 6 luni; -curs arhivar; -abilităţi 
de comunicare; -cunoştinţe operare 
calculator. Data-limită de depunere 
a dosarelor de concurs este 
16.01.2017, inclusiv, ora 16.00, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Ilfov. Concursul se 
va desfăşura la sediul OCPI Ilfov, 
Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1: -proba 
scrisă: în data de 25.01.2017, ora 
09.00; -interviul:  în data de 
30.01.2017, de la ora 09.00. Date de 
contact: telefon: 021.224.60.85, inte-
rior: 126; e-mail: if@ancpi.ro. Temei 
legal:  art.7,  alin.(4) din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Primăria Oraşului Iernut organi-
zează la data de 31.01.2017, ora 
10.00, la sediul instituţiei, str.P-ţa 1 
Decembrie 1918, nr.9, oraşul Iernut, 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcţii publice de 
conducere şef birou, în cadrul Biro-
ului Achiziţii, şi a unei funcţii 
publice de execuţie de inspector, grad 
profesional superior, în cadrul 
Compartimentului Achiziţii. Condi-
ţiile generale de participare la 
concurs sunt cele prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999 -R, privind 
Statutul funcţionarilor publici, iar 
cele specifice sunt: Pentru funcţia 
publică de conducere şef birou, în 
cadrul Biroului Achiziţii: -2 ani în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în speciali-
tatea ştiinţe economice; -studii de 
masterat sau postuniversitare în 
domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Pentru funcţia publică de 
execuţie de inspector, grad profesi-
onal superior, în cadrul Comparti-
mentu lu i  Ach iz i ţ i i :  - s tud i i 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în speciali-
tatea ştiinţe inginereşti; -vechime de 
9 ani în specialitatea studiilor. Biblio-
grafia conţine Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, Legea nr.7/2004, privind 
Codul de conduită a funcţionarilor 
publici. Dosarele se vor depune la 
registratura instituţiei în termen de 

20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon: 
0265.471.410.

l Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului, în temeiul H.G. 
nr. 611/2008, organizează concurs 
pentru ocuparea a unei funcţii 
publice de execuţie vacante de consi-
lier, clasa I, grad profesional supe-
rior,  la Serviciul Dezvoltare 
Durabilă, Proiecte, Relații Publice. 
Concursul se organizează în data de 
31.01.2017 -proba scrisă, ora 10:00  şi 
în data de 03.02.2017  interviul, ora 
10:00. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în perioada 
29.12.2016-17.01.2017 la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului, Splaiul Independenţei, 
corp clădire B, nr.294, sector 6, 
Bucureşti, de luni- joi, între orele 
09:00-16:00 şi vineri 09:00-13:30. 
Condiţii specifice pentru funcţia 
publică de execuţie vacantă de consi-
lier, clasa I, grad profesional supe-
rior: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii  
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul 
ştiințelor inginereşti, relațiilor inter-
nationale şi studiilor europene, 
ştiințe ale comunicării; -o limbă de 
circulație internațională –citit, scris, 
vorbit (nivel mediu); -vechime în 
specialitatea studiilor –minim 9 ani. 
Condiţiile de desfăşurare, de partici-
pare la concurs şi bibliografia stabi-
lită sunt afişate la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului 
şi pe site-ul www.anpm.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului şi la numerele de telefon 
(021)207.11.01, (021)207.11.53.

l Direcţia audit intern din M.Ap.N. 
organizează, la sediul său din str. 
Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, 
Bucureşti,  concursuri pentru 
ocuparea a 3 posturi civile contrac-
tuale vacante de auditor gr. I la 
Secţia audit intern teritorială nr. 1 
Bucureşti, astfel: -concurs pentru 
ocuparea unui post de auditor gr. I în 
Biroul audit proceduri de valorifi-
care a bunurilor -în data de 
25.01.2017, începând cu ora 10.00 
(prima probă de concurs -proba 
scrisă) şi în data de 31.01.2017, înce-
pând cu ora 10.00 (a două probă de 
concurs -interviul); -concurs pentru 
ocuparea a 2 posturi de auditor gr. I, 
câte unul în Biroul audit de sistem şi 
în Biroul audit de performanţă -în 
data de 25.01.2017, începând cu ora 
13.00 (prima probă de concurs 
-proba scrisă) şi  în data de 
31.01.2017, începând cu ora 13.00 (a 
doua probă de concurs- interviul). 
Concursurile se organizează 
conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, şi 
Normelor privind ocuparea prin 
concurs ori examen a unui post 
vacant sau temporar vacant de 
personal civil contractual în Minis-
terul Apărării Naţionale, aprobate 
cu Ordinul ministrului apărării 
naţionale nr. M. 68/2015. La probele 
de concurs (scrisă şi interviu) pot 
participa numai candidaţii care au 
fost avizaţi favorabil la interviul de 
avizare, susţinut, în data de 
20.01.2017, începând cu ora 10.00, 
conform pct. 2.3.4.1. din Normele 
generale privind exercitarea activi-
tăţii de audit public intern, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
1086/2013. Nivelul studiilor cerute şi 
vechimea în specialitate: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă, sau echivalente, în ştiinţe 
economice sau ştiinţe inginereşti; 
-experienţă în specialitatea studiilor 
cerute: minim 4 ani. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Direcţiei 
audit intern, în zilele lucrătoare, 

până la data de 16.01.2017 ora 16.00. 
Detaliile privind documentele solici-
tate, condiţiile generale şi specifice, 
bibliografia, calendarul desfăşurării 
interviului de avizare şi probelor 
concursurilor sunt afişate la sediul 
Direcţiei audit intern, precum şi pe 
pagina de Internet a direcţiei dai.
mapn.ro/pages/view/102 şi pe 
portalul posturi.gov.ro. Informaţii 
suplimentare pot fi obţinute la tel. 
0213195858, interior 2321 sau 
0758083951, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00.

l Garda Forestieră Bucureşti orga-
nizează concurs  pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de 
execuție vacante: -Consilier, clasa  I, 
grad profesional superior -3 posturi, 
astfel: Compartimentul implemen-
tare pt. activitatea de silvicultură, 
amenajarea pădurilor, cadastru şi 
inventar forestier- 1 post; Comparti-
mentul implementare pentru activi-
tatea cinegetică- 1 post; Garda 
Forestiera Judeţeană Constanţa- 1 
post; -Consilier, clasa  I, grad profesi-
onal principal- 3 posturi, astfel: 
Compartimentul control al aplicării 
regimului silvic şi al trasabilităţii 
materialelor lemnoase- 2 posturi; 
Compartimentul control al activităţii 
de vânătoare- 1 post; -Consilier, clasa  
I, grad profesional asistent- 2  
posturi, astfel: Compartimentul 
monitorizare a lucrărilor tehnico-eco-
nomice în fondul forestier naţional, 
consultanţă şi asistenţă de speciali-
tate, prevenire şi gestionare a situaţi-
ilor de urgenţă- 1 post; Garda 
Forestieră Judeţeană Constanţa- 1 
post; -Referent, clasa III, grad profe-
sional superior- 2  posturi, astfel: 
Compartimentul implementare pt. 
activitatea de silvicultură, amena-
jarea pădurilor, cadastru şi inventar 
forestier-1 post; Compartimentul 
monitorizare a lucrărilor tehnico-eco-
nomice în fondul forestier naţional, 
consultanţă şi asistenţă de speciali-
tate, prevenire şi gestionare a situaţi-
ilor de urgenţă- 1 post. Condiţii de 
participare la concurs:-studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, pentru func-
ţiile publice din clasa I-a (consilier, 
superior, consilier principal, consilier 
asistent) specialitatea silvicultură; 
-studii liceale, respectiv studii medii 
liceale finalizate cu diploma de baca-
laureat pentru funcţiile publice din 
clasa III–a (referent superior) specia-
litatea silvicultură; -respectarea 
prevederilor art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcțio-
narului public, republicată; -aviz 
psihologic şi de integritate eliberat de 
un Cabinet agreat ANAF conform 
O.U.G. nr.32/2015; -vechime în speci-
alitatea studiilor: 9 ani pentru funcţia 
publică de consilier superior, 
respectiv pentru funcţia publică de 
referent superior; 5 ani pentru 
funcţia publică de consilier principal; 
1 an pentru funcţia publică de consi-
lier asistent. Condiții specifice: 
-Cunoştinte foarte bune de operare 
PC; -Permis de conducere categoria 
B. Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: proba scrisă- 02.02.2017 ora 
10.00. Menționăm că Interviul se va 
susține în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a ( 
29.12.2016 –17.01.2017 ) la sediul 
Gărzii Forestiere Bucureşti, str. 
Intrarea Binelui, nr.1A, etaj 2, sector 
4, şi trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49, alin.(1) din  H.G. 611/2008. 
Menţionăm că la data publicării în 
Monitorul Oficial a Anunţului 
privind desfăşurarea concursului de 
ocupare a funcţiilor publice de 
execuție vacante, acesta cât şi Biblio-
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grafia vor fi afişate pe site-ul Gărzii 
Forestiere Bucureşti. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la nr.de telefon: 
021.233.12.89 sau 021.233.01.63, 
persoana de contact Ioana Culea.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Fărăgău, judeţul 
Mureş. Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici, în data de 1 februarie 
2017, ora 10.00 -proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
arhitect -şef al oraşului Sulina, 
judeţul Tulcea. Concursul se organi-
zează  la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 30 
ianuarie 2017, ora 10.00 proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Hamcearca, 
judeţul Tulcea. Concursul se desfă-
şoară la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 31 
ianuarie 2017, ora 10.00 -proba 
scrisă.  Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată ş i  completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante  de 
secretar al comunei Belceşti, judeţul 
Iaşi. Concursul se desfăşoară la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici, în data de  30 ianu-
arie 2017, ora 10.00 -proba scrisă.  
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 

partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante  de 
Secretar al comunei Gura Ocniţei, 
judeţul Dâmboviţa. Concursul se 
desfăşoară la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici, în data 
de  30 ianuarie 2017, ora 10.00 
-proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cată ş i  completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de şef 
serviciu -Serviciul Financiar 
Contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului munici-
piului Sibiu, judeţul Sibiu. Concursul 
se organizează la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici, 
în data de 31 ianuarie 2017, ora 
09.00 proba suplimentară elimina-
torie de testare a cunoştinţelor de 
operare PC şi ora 10.00, proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr.611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Ilia şi secretar al 
oraşului Petrila, judeţul Hunedoara. 
Concursurile se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici în data de 31 ianuarie 2017 
ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea 
a-III-a, la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 din H.G. 
nr. 611/2008, modificată şi comple-
tată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici  ş i  la nr.  de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Dor Mărunt, 
judeţul Călăraşi. Concursul se desfă-
şoară la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 2 
februarie 2017, ora 10.00 -proba 
scrisă. Dosarul de înscriere la 
concurs se depune în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată ş i  completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici  ş i  la nr.  de telefon: 
0374.112.726

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de şef 
birou -biroul de relaţii mass-media, 
din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice. Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici, în data de 2 februarie 
2017, ora 9.00 -proba suplimentară 
eliminatorie de testare a cunoştin-
ţelor de limba engleză şi ora 10.00 
-proba scrisă. Dosarul de înscriere la 
concurs se depune în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modi-
ficată şi completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici  ş i  la nr.  de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante  de 
secretar al comunei Ludeşti, judeţul 
Dâmboviţa. Concursul se desfăşoară 
la sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici, în data de  30 
ianuarie 2017, ora 10.00 -proba 
scrisă.  Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată ş i  completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

l  Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici  organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcției 
publice de conducere vacante de şef 
birou -Centrul local Câmpulung din 
cadrul Agenţiei de Plăţi şi Inter-
venţie pentru Agricultură -Centrul 
județean Argeş. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 11 
ianuarie 2017  la ora 10.00, proba 

scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
08 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, conform O.U.G 45/2008. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49  din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcți-
ilor publice de conducere vacante de 
şef birou -Centrul local Calafat 
-Centrul județean Dolj şi şef birou 
-Centrul local Livada -Centrul jude-
țean Satu Mare din cadrul Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri-
cultură. Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici, în data de 11 ianu-
arie 2017 la ora 10.00, proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 08 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
conform O.U.G 45/2008. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.143  din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici  organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea func-
ției publice de conducere vacante de 
şef birou -Biroul economic, recupe-
rare debite din cadrul Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-
tură -Centrul județean Sălaj. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, în data de 12 ianuarie 2017  
la ora 10.00, proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 08 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
conform O.U.G 45/2008. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49  din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici şi la   nr. de 
telefon: 0374.112.726.

VÂNZĂRI DIVERSE  
Strămoşii Poporului 
Român - o carte 
pentru pomul de 
Crăciun al româ-
nilor de pretutin-
deni!

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

DIVERSE  
l  Pr in  s en t in ta  c iv i l a  nr. 
3224/23.11.1999 in dosarul nr. 
1759/1999 la Judecatoria Campu-
lung, instanta a hotarat sa admita in 
parte actiunea introdusa de recla-
manta Margineanu Floarea cu 
domiciliul in Bucuresti, Str. Aviator 
Protopopescu, nr.1, bl. C6, parter, 
sect.1, impotriva S.C. Universal SA, 
Pitesti Str. B-dul.Republicii nr.98, 
jud. Arges. Obliga pe parata sa-i lase 
in libera proprietate un teren in 
suprafata de 2.538 mp identificat de 
raportul de expertiza ing. Popa 
Ileana, pe care il omologheaza, teren 
situat pe raza comunei Stalpeni jud.
Arges. Respinge capatul de cerere 
privind anularea certificatului de 
proprietate a paratei. Obliga parata 
sa plateasca reclamantei suma de 
364.700 lei cheltuieli de judecata. Cu 
apel in 15 de zile de la comunicare.

CITAȚII  
l Banca Transilvania SA în calitate 
de contestator, citează pe Bădescu 
Codin Eduard cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Canada -Dubley Crese-
cent Winnipeg Manitoba la Judecă-
toria Braşov în data de 10.01.2017, 
sala J1, ora 09.00, în calitate de 
debitor -intimat.

l Se citează la Judecătoria Giurgiu 
Memetel Lavinia, în calitate de 
pârâtă,  în  dosarul  c ivi l  nr. 
9421/236/2016, cu termen de judecată 
la data de 17.01.2017, având ca 
obiect stabilire locuinţă minor, CN3, 
ora 8.30, în contradictoriu cu recla-
mantul Stefan Dumitru Daniel.

l Vlad Adriana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în loc. Gh. Lazăr, jud. 
Ialomiţa, este chemată la Judecătoria 
Slobozia, b-dul Cosminului, nr. 12, 
jud. Ialomiţa, în dosar 2433/312/2016, 
cu termen de judecată la data de 
07.02.2017, în calitate de pârâtă, în 
proces cu Vlad Marian, pentru divorţ.

l Se citează la Judecătoria Giurgiu 
Ciaus Adrian, în calitate de pârât, în 
dosarul civil nr.4140/236/2016, cu 
termen de judecată la data de 
16.01.2017, având ca obiect divorţ, 
CN17, ora 12.30, în contradictoriu cu 
reclamanta Ciaus Maria-Mirela. 

l Se citează Mihalcea Monica la 
Judecătoria Segarcea, în dosar 
nr.1573/304/2015, cu termen de jude-
cată la 18.01.2017.

l Davidoiu Iosif este chemat la Jude-
cătoria Craiova, în calitate de pârât, 
în divorţ cu Davidoiu Gigi, în data de 
26.01.2017, ora 10.30, CMF6, în dosar 
nr.20620/215/2016. 

l Se citează pârâţii Trăistaru 
Camelia şi Dincă Daniel la Judecă-
toria Filiaşi, în dosar nr. 194/230/2016, 
cu termen de judecată la 8.02.2017, 
având ca obiect partaj judiciar.

l Zamfir Florică şi Zamfir Paula, 
ultimul domiciliu cunoscut Mun.
Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.E3, 
sc.1, ap.17, Dolj, sunt citaţi la Judecă-
toria Craiova, Luni, 16.01.2017, 8.30, 
completul CF7, sala 1, pârâţi în 
Dosarul Nr.731/215/2016, proces 
având obiect pretenţii, reclamantă 
Asociaţia de Proprietari nr.9 Craiova. 

l Strajeru Lili este chemată la Jude-
cătoria Slobozia, camera Sala 2 Civil, 
complet 11, în ziua de 7 februarie 
2017, ora 08.30, în calitate de debitor, 
în proces cu SC URBAN SA 
Slobozia, în calitate de creditor în 
dosar nr.5528/312/2016- Cerere de 
valoare redusă.

l Citaţie prin publicitate Domnii 
Stănică Mircea-Mihai şi Stănică 
Dan-Cantemir, cu domiciliul în satul 
Lăpuşel, comuna Recea, jud.Mara-

mureş, sunteţi citaţi în dosarul 
nr.2101/222/2013, aflat pe rolul Jude-
cătoriei Dorohoi, jud.Botoşani, la 
termenul din data de 18.01.2017, în 
calitate de pârâţi având ca obiect: 
emiterea unei hotărâri care să ţină loc 
de act autentic; Noi, Posteucă Viorica, 
Crăciun Carmen Florentina, 
Posteucă Sebastian din Dorohoi şi 
Posteucă Radu Constantin din IAŞI, 
Str.Fermei, nr.81H, în calitate de 
reclamanţi, suntem de accord cu 
numirea unui avocat din oficiu al 
cărui onorariu să-l plătim, care să vă 
susţină pe dumneavoastră.

SOMAȚII
Somaţie Se aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi că petenta Grepaly Ana a 
introdus la Judecătoria Făgăraş 
acţiune prin care solicită să se 
constate că a dobândit dreptul de 
proprietate asupra imobilului situat 
în sat Hălmeag, nr. adm. 171, identic 
cu cel înscris în CF nr. 100461 
Şercaia (nr. vechi 159 Şercaia), nr. 
top 155, 156, cu îndeplinirea condiţi-
ilor prevăzute de dispoziţiile art. 130 
din Decretul Lege nr. 115/1938. 
Persoanele interesate pot să facă 
opoziţie la Judecătoria Făgăraş în 
termen de o lună de la data afişării şi 
publicării prezentei somaţii.

LICITAȚII  
l Primăriei Comunei Drăgăneşti 
anunţă la sediul Primăriei Comunei 
Drăgăneşti, judeţul Neamţ, va avea 
loc la data de 23.01.2017, ora 11.00, 
licitaţie publică în vederea atribuirii 
prin concesiune a unui teren cu 
suprafaţa de 9.261mp, în vederea 
amenajării unui depozit de cereale tip 
siloz cu uscător şi cântar autorizat. 
Data-limită de depunere a ofertelor 
este de 20.01.2017, ora 15.00. 
Vânzarea caietului de sarcini şi a 
instrucţiunilor privind organizarea şi 
desfăşurarea concesiunii se pot ridica 
de la casieria Primăriei Comunei 
Drăgăneşti. Alte informaţii se pot 
obţine la telefon: 0233.789.385.

l CITR Filiala Sibiu SPRL, cu sediul 
ales în Cluj-Napoca, Calea Doroban-
ților, nr.48, et.3, jud.Cluj, desemnată 
în calitate de lichidator judiciar al 
Salconserv SA -în faliment, in 
bankruptcy, en faillite -cu sediul 
social în Mediaş, str.Carpați, nr.33, 
județul Sibiu, având CUI: 804935 şi 
înregistrată la ONRC sub nr.
J32/107/1991, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea 
activului imobiliar: Ansamblu funcți-
onal Salconserv -Mun.Mediaş, str.
Carpați, nr.33, jud.Sibiu+magazin de 
prezentare produse proprii -Mun.
Mediaş, str.Carpați, nr.22, et.Parter, 
ap.1-2, jud.Sibiu. Preţul de pornire la 
licitație este de 1.650.000Euro, plus 
TVA. Se va aplica cota TVA din 
momentul vânzării. Licitaţia va avea 
loc în 06.01.2017, ora 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se repetă în 
20.01.2017, 03.02.2017 respectiv 
17.02.2017 în aceleaşi condiţii. Caie-
tele de sarcini se pot cumpăra de la 
sediul lichidatorului judiciar. Docu-
mentaţia de înscriere la licitaţie va 
trebui depusă cu cel puţin 24 ore 
înainte de data licitaţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon: 
0737.888.997 sau pe: sales.citr.ro.

l Anunț de participare la licitație 
pentru închirierea unor suprafeţe de 
teren situate în albiile minore. 1. 
Informaţii generale: Administraţia 
Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu 
nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod 
fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 
739.881; fax:0250/738.255. 2. Obiectul 
si durata închirierii : închiriere supra-
față de teren situat în albie minoră 
pentru o durată de 2 ani . 3. Condi-
ţiile de participare : dovada cumpă-
rării caietului de sarcini; garanția de 
participare la licitatie – 10% din 
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valoarea minimă a chiriei anuale; 
certificatul constatator emis de ORC, 
valabil la data deschiderii ofertelor; 
certificate constatatoare privind înde-
plinirea obligaţiilor exigibile de plata 
a impozitelor si taxelor către stat 
inclusiv cele locale; certificat de ates-
tare fiscală; cazier fiscal emis de 
DGFP; cazier judiciar pentru 
persoane juridice/fizice valabil la data 
deschiderii ofertelor; situații finan-
ciare avizate și înregistrate de orga-
nele competente, ale ofertantului, 
conform legii pentru anul anterior; 
fișa de informații generale privind 
cifra de afaceri pe anul anterior celui 
în care se inițiază procedura; decla-
rație pe propria răspundere că nu se 
află în litigiu cu titularul dreptului de 
administrare. 4. Cuantumul garanţiei 
de participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, constituită 
prin ordin de plată confirmat prin 
extras de cont sau scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt. 5. 
Descrierea succintă a bunului imobil 
ce urmează a fi închiriat: Închirieri 
suprafeţe de teren în albiile minore a 
pârâurilor din Jud.Vâlcea, pentru 
înlăturarea materialului aluvionar: 
Județul Vâlcea. Lotul 1 – 13.792 mp 
teren în albia minoră a pârâului Sălă-
trucel, situat în Com.Sălătrucel, Jud.
Vâlcea. Lotul 2 - 12.949 mp  teren în 
albia minoră a pârâului Otăsău, situat 
în Com.Frâncești, Jud.Vâlcea. Lotul 3 
– 7.076 mp teren în albia minoră a 
pârâului Cerna, situat în Com.Lăpu-
șata, Jud.Vâlcea. 6. Data, locul și ora 
limitã de primire a ofertelor: 
23.01.2017  până la ora 1000 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, 
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 7. Data și locul deschi-
derii acestora: 23.01.2017 începand cu 
ora 1030 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu 
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. 

Modul de obţinere a caietului de 
sarcini : de la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt,  Biroul Patri-
moniu - Cadastru, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.205,81 lei. 9. 
Durata în care ofertanţii rãmân anga-
jaţi prin termenii ofertelor lor: Peri-
oada de valabilitate a ofertei va fi de 
90 de zile calendaristice de la data 
licitației deschise organizată pentru 
atribuirea contractului de închiriere.

l Municipiul Ploiesti – S.P.F.L. 
Ploiesti- anunta: În temeiul art. 250 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modi-
ficările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 18 luna 
ianuarie, anul 2017, ora 11.00, în 
România, judeţul Prahova, munici-
piul Ploiesti, str. Independentei, nr. 16, 
se va vinde prin licitatie urmatorul 
bun mobil, proprietate a debitorului 
SC Smart SRL cu domiciliul fiscal/
sediul în România, judeţul Prahova, 
municipiul Ploiesti, str. Republicii - 
C a r t i e r  A l b e r t ,  n r. 1 4 6 - 1 5 0 
CUI-3648067: autoturism marca 
Suzuki Grand Vitara, serie motor-
C 0 6 4 7 3 9 ,  s e r i e  s a s i u  - 
JSAJTD44V00218388, capacitate 
cilindrica 1870 cmc, nr. carte de iden-
tificare - F636837, nr. Circulatie - 
P H - 1 5 - A S D ,  s t a r e - b u n a , 
culoare-galben, preţ de evaluare/de 
pornire al licitaţiei 32415 lei exclusiv 
20% TVA, diminuat cu 25% pentru a 
doua licitaţie conform art. 250, alin 
(11) din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
24312 lei exclusiv 20% TVA. Bunul 
mobil mai sus menţionat este grevat 
de următoarele sarcini: sechestre 
executorii, inregistrate in Arhiva 
Electronica de Garantii Reale Mobi-
liare privind bunurile mobile, 
conform proceselor verbale de 
sechestru asupra bunurilor mobile nr. 

3 0 0 9 7 / 1 8 . 0 3 . 2 0 1 5 ,  n r . 
73609/13.07.2015. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Toti cei inte-
resati in cumparea bunurilor sunt 
invitati sa se prezinte la data stabilita 
pentru vanzare si la locul fixat in 
acest scop, iar pana la acel termen sa 
depuna documentele de participare la 
licitatie prevazute in caietul de sarcini 
pana la data de 17.01.2017, ora 16.30 
inclusiv. Caietul de sarcini poate fi 
achizitionat de la Serviciul Urmarire 
Si Incasare Creante Bugetare al 
creditorului cu sediul in localitatea 
Ploiesti, str. Sos. Vestului, (fosta scoala 
de soferi), nr. 19, et. 2, cam. 1. Pentru 
informaţii suplimentare, vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la telefon 
numărul 0244/582919.

l Debitorul Plantis -Agro SRL socie-
tate în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse și Asociaţii SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Motocicletă 
Kawasaki, tip(varianta) ZXT 40A/
ZZR1400, an fabricaţie 2006, (45.000 
Km), preţ pornire licitaţie -36.000 Lei 
inclusiv TVA. 2.Tractor rutier CASE 
9200.25, an fabricaţie 1996, preţ 
pornire licitaţie -108.000,00 Lei 
inclusiv TVA; 3.Plug Regent 5 brazde 
-preţ pornire licitatie -27.000,00 Lei 
inclusiv TVA; 4. Semănătoare Păioase 
Maschio -preţ pornire licitaţie 
-22.500,00 Lei inclusiv TVA;
5.lama deszapezire -preţ pornire lici-
tatie -16.200,00 Lei inclusiv TVA. 6.
DISC laţime 6M -preţ pornire licitaţie 
-20.100,00 Lei inclusiv TVA. Preţul 
Regulamentului de licitaţie pentru 
motocicletă și utilaje aflate în patri-
moniul debitoarei SC Plantis -Agro 
SRL este de 1.000,00 Lei exclusiv 
TVA. -Preţul de pornire al licitaţilor 
pentru bunurile mai sus prezentate, 
aparţinând patrimoniului debitoarei 

Plantis -Agro SRL, reprezintă 100% 
din valoarea de piaţă inclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obţinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de:  
-consemnarea în contul nr. RO39UG-
BI0000802003738RON deschis la  
Garanti Bank SA Ploiești până la 
orele 14.00 am din preziua  stabilită 
licitaţiei, a garanţiei de 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei; -achiziţi-
onarea până la aceeași dată a Caie-
tului de sarcini și Regulamentului de 
participare la licitaţie pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
motocicletă și utilaje prima ședinţă de 
licitaţie a fost fixată în data de 
11.01.2017, ora 12.00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședinţe de licitaţii vor fi 
în data de 18.01.2017, 25.01.2017, 
01.02.2017, 08.02.2017, ora 12.00. 
Toate ședinţele de licitaţii se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Judeţ 
Prahova. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relaţii 
suplimentare și vizionare apelaţi tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunţul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro

PIERDERI  
l Pierdut Atestat transport marfă și 
ADR, pe numele Cîrstea Florin Cris-
tian, domiciliat în Pitești, eliberate de 
A.R.R. Argeș. Se declară nule.

l Pierdut Atestat transport marfă, pe 
numele Herache Constantin, domici-
liat în com. Mihăești - Argeș, eliberat 
de A.R.R. Argeș. Se declară nul.

l Pierdut Certificat Constatator nr. 
5254/62/2013, eliberat de ORC Arad 
pentru SC Geberi Global Service 
SRL. Il declar nul.

l Pierdut Autorizaţie de Funcţio-
nare Nr.4433/EN6517 din 18.06.2008 
pentru Farmacie de circuit închis din 
structura Spitalului de Pneumofizio-
logie  Roșiori  de Vede,  Jud.
Teleorman, condusă de farmacist 
șef: Stoian Florentina. Se declară 
nulă.

l SC Inteligence Creative Consul-
ting Corporation SRL, cu sediul în 
București, str.Academiei, nr.7, 
mezanin, camera 13, sector 1, nr.reg.
c o m . J 4 0 / 2 1 0 2 6 / 2 0 0 7 ,  C U I : 
22709888, declar pierdut certificat de 
înregistrare al societăţii. Îl declar 
nul.

l Vintilă I .  Dan-Alexandru 
Persoană Fizică Autorizată cu sediul 
profesional în București, Drumul 
Murgului nr. 44, bl.51B, Sc.A, et.3, 
ap.13, Sector.3, având nr.de ordine 
F40/1536/2010 și CUI 26673051, 
declar pierdut certificat constatator 
emis de ORCTB al sediului profesi-
onal. ÎL DECLAR NUL.

l Leonte Doru-Mihai PFA, sediul 
București, sector 6, Aleea Valea 
Prahovei, nr.1A, bl.825, sc.2, ap.83, 
înregistrată la ONRC de lângă 
Tr i b u n a l u l  B u c u r e ș t i ,  n r.
F40/869/25.02.2015, CUI:34155093, 
declar că am pierdut Certificatul 
Constatator- terţi 470610 din 
21.12.2015. Îl declar nul.

l Speed Cleanflo SRL, cu sediul in 
Bucuresti, Str.Th.Pallady, nr.18, Bloc 
M5, Sc.B, et.8, ap.97 sector.3, inma-
triculata la Registrul Comertului sub 
nr.J40 /32 /2009 ,  avand CUI 
24917451, declaram pierdut certifi-

catul de inregistrare seria B, 
nr.1668993, emis de Oficiul National 
al Registrului Comertului Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti eliberat la data 
de 12.01.2009. Il declaram nul.

l BGS Servconsulting SRL, cu 
sediul in Bucuresti, Str.Banu Nicolae 
nr.26, sector.2, inmatriculata la 
Registrul Comertului sub nr.
J40/15756/2006,  avand CUI 
19075128, declaram pierdut certifi-
catul de inregistrare seria B, 
nr.1341401, emis de Oficiul National 
al Registrului Comertului Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti eliberat la data 
de 30.04.2008. Il declaram nul.

l Alesstherm Instal SRL cu sediul 
in Bucuresti, Str.Valeriu Dumitrescu 
nr.14, sector.2, inmatriculata la 
Registrul Comertului sub nr.
J40/20876/2008,  avand CUI 
24869281 declaram pierdut certifi-
catul de inregistrare seria B, 
nr.1665782, emis de Oficiul National 
al Registrului Comertului Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti eliberat la data 
de 18.12.2008. Il declaram nul.

DECESE  
l A plecat dintre noi FILIP 
MARCU. A plecat, “Gânduri 
rimate”, Să scrie pe alt tărâm, Și-o să 
scrie-așa socoate, Despre floarea de 
salcâm, Despre plopi, castani și 
iarbă, Despre-arinii din zăvoi. Va fi 
prins mereu în treabă, Cu-ale tărâ-
mului nevoi...Și să nu uităm, acolo, 
Întâlnește pe cei dragi, Pentru care-a 
plâns mereu, Și în versuri, și-n 
tăcere, Și-n ruga lui Dumnezeu. 
Amin! Înmormântarea are loc astazi, 
ora 14, la Cimitirul Bellu, fig.93, 
poz.13. 
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