
15www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
Direcţia Generală de Asistenţă Socială Şi 
Protecţia Copilului Galaţi organizează 
concurs  pentru ocuparea următoarei 
funcţii contractual vacante. Inspector de 
specialitate şef centru -1 post; -studii supe-
rioare de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă - studii tehnice -minim 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor. Concursul 
se va desfăşura astfel: Proba scrisă în data 
de 28.12.2015, ora 10,  la sediul D.G.A.S.P.C 
Galaţi şi interviu în data de 30.12.2015, ora 
10 la sediul D.G.A.S.P.C Galaţi. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial al 
României, adică până la data de 16.12.2015, 
la sediul DGASPC Galaţi. Relaţii suplimen-
tare la sediul DGASPC Galaţi, din str.
Brăilei, nr.138 B. Persoane de contact: 
Mironov Carmen Mihaela, Chipăilă Oana, 
tel. 0236/311086; 311087. Director General 
Manon Emilia Cristoloveanu. Şef Serviciu 
Resurse Umane Carmen Mihaela Mironov.

Pr imăr ia  Comunei  Talpa ,  Județul 
Teleorman organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcției contractuale de execuție, vacantă 
de şofer (studii medii), în cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Talpa. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
Primăriei comunei Talpa, jud. Teleorman 
pană la data de 21.12.2015, ora 14,00 şi 
conform art.6 alin.1 al Regulamentului- 
cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modi-
ficările şi complectările ulterioare va conție: 
-cererea de înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorității sau instituției 
publice organizatoare; -copia actului de 
identitate sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz; -copiile 
documentelor care să ateste nivelul studiilor 
şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor 
care atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituția publică; -carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă vechimea 
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; -cazierul judiciar sau o 
declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompa-
tibil cu funcția pentru care candidează; 
-adeverință medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candidatului sau 
de către unitățile sanitare abilitate; -curri-
culum vitae. Adeverința care atestă starea 
de sănătate conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătății. În cazul în care candidatul 
depune o declarație pe proprie răspundere 
că nu are antecedente penale, în cazul în 
care este declarat admis la selecția dosa-
relor, acesta are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşu-
rării primei probe a concursului. Copia 
actului de identitate, copiile documentelor 
de studii şi carnetul de muncă sau, după 
caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi 
prezentate şi în original în vederea verifi-

cării conformității copiilor cu acestea. 
Condiții de participare la concurs: I. Poate 
participa la concurs persoana care îndepli-
neşte următoarele condiții generale: a) are 
cetățenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b) cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d) are 
capacitate deplină de exercițiu; e) are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) 
îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, 
de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea. II 
Condiții specifice: -să aibă studii medii 
absolvite cu diplomă; -permis de conducere 
categoria B  de cel puţin 10 ani; -Fără 
abateri grave pe linie de circulaţie. 
Concursul se va organiza conform calenda-
rului următor: 24 decembrie 2015, ora 14:00: 
proba scrisă; 29 decembrie 2015, ora 14:00: 
proba interviu. Detalii privind bibliografia 
de concurs se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Talpa,  Județul Teleorman, 
telefon: 0247898255.

Pr imăr ia  Comunei  Talpa ,  Județul 
Teleorman organizează concurs pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcției contractuale de execuție, vacantă 
de asistent medical comunitar debutant, în 
cadrul aparatului de specialitate al Prima-
rului comunei Talpa. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Primăriei comunei Talpa, 
jud. Teleorman  până la data de 21.12.2015, 
ora 14,00 şi conform art.6 alin.1 al Regula-
mentului- cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi complectările 
ulterioare va conție: -cererea de înscriere la 
concurs adresată conducătorului autorității 
sau instituției publice organizatoare; -copia 
actului de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; -copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi 
copiile documentelor care atestă îndepli-
nirea condițiilor specifice ale postului solici-
tate de autoritatea sau instituția publică; 
-carnetul de muncă sau, după caz, adeverin-
țele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în 
copie; -cazierul judiciar sau o declarație pe 
propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu 
funcția pentru care candidează; -adeverință 
medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; -curri-
culum vitae. Adeverința care atestă starea 
de sănătate conține, în clar, numărul, data, 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Negru Ion Sorinel – Nucșoara, după 
cum urmează: Denumire: Remorcă Hue�ermann HSA 18,65 culoare negru, an 
fabricație 1995. Valoare [Ron, fără TVA]: 7.400 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 (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua 
licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că 
nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 24/12/2015. Licitația va 
avea loc în data de 28/12/2015, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 
Argeș. 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 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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 Ildmar Serv Comert SRL – Cicănești, 
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Grup electrogen, 340 lei. 
Remorcă auto LPA150-U, 1.988 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele 
de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 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 (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, 
suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Arges, dovada că 
nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 28/12/2015. Licitația va 
avea loc în data de 29/12/2015, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 
Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Nu se cunosc. 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 Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Arges.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Nica Vasile - Valea Danului, după cum 
urmează: Denumire: Autoturism marca Skoda Fabia, an fabricație 2005. Valoare 
[Ron, fără TVA]: 7.275 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 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 (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, 
suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că 
nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 18/12/2015. Licitația va 
avea loc în data de 21/12/2015, ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 
Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: nu se cunosc. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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 Molivisu Deal SRL – Albești, după 
cum urmează: Denumire: Remorcă Auto, marca Pongratz LPAG. Valoare [Ron, fără 
TVA]: 1.660 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a doua 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 (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată 
fi  c o n fi r m a t ă  c ă  î n c a s a t ă  d e  c ă t r e  T r e z o r e r i e )  î n  c o n t u l 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că 
nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 21/12/2015. Licitația va 
avea loc în data de 22/12/2015, ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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numele emitentului și calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătății. În cazul în care candidatul 
depune o declarație pe proprie răspundere 
că nu are antecedente penale, în cazul în 
care este declarat admis la selecția dosa-
relor, acesta are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfășu-
rării primei probe a concursului. Copia 
actului de identitate, copiile documentelor 
de studii și carnetul de muncă sau, după 
caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi 
prezentate și în original în vederea verifi-
cării conformității copiilor cu acestea. 
Condiții de participare la concurs: I. Poate 
participa la concurs persoana care îndepli-
nește următoarele condiții generale: a) are 
cetățenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și 
domiciliul în România; b) cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d) are 
capacitate deplină de exercițiu; e) are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) 
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, 
de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infrac-

țiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. II Condiții specifice: -să aibă studii 
specifice in domeniu medical absolvite cu 
diplomă; -Studii Superioare sau postliceale.  
Concursul se va organiza conform calenda-
rului următor: 24 decembrie  2015, ora 
10:00: proba scrisă; 29 decembrie 2015, ora 
10:00: proba interviu. Detalii privind biblio-
grafia de concurs se pot obţine la sediul 
Primărie i  Comunei  Talpa,  Județul 
Teleorman, telefon: 0247898255.

Subscrisa Direcţia Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranţa Alimentelor Olt, cu sediul 
în Slatina, str. T. Vladimirescu, nr. 171-173, 
organizează concurs pentru ocuparea unor 
posturi contractuale pe perioadă determi-
nată vacante din cadrul structurilor aparţi-
nând Direcţiei Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranţa Alimentelor Olt, după cum 
urmează: OG nr.42/ 2004 privind organi-
zarea activităţii sanitar-veterinare și pentru 
siguranţa alimentelor, cu modificările și 
completările ulterioare: -un post de tehni-
cian veterinar IA. Ordinul nr. 64/ 2007 
pentru aprobarea Normei sanitare veteri-
nare privind organizarea și desfășurarea 
activităţii de control oficial sanitar-veterinar 
efectuat de către personalul de specialitate 
în unităţile care produc alimente de origine 
animală, cu modificările și completările 
ulterioare: -un post de medic veterinar 
gradul II; -un post de medic veterinar 
gradul III; - un post  de medic veterinar 
debutant. Concursul va avea loc la sediul 
Direcţiei Sanitare Veterinare și pentru Sigu-

ranţa Alimentelor Olt, din mun. Slatina, str. 
T. Vladimirescu, nr. 171-173, jud. Olt,  în 
data de 24.12. 2015 ora 10,00 proba scrisă și 
29.12. 2015 ora 10,00 interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune până la 
data de  15.12.2015, la sediul Direcţiei Sani-
tare Veterinare și pentru Siguranţa Alimen-
telor Olt ,  din mun. Slatina,  str.  T. 
Vladimirescu, nr. 171-173, jud. Olt. Condiţii 
de participare la concurs: - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă, sau echiva-
lentă, în domeniul medicină veterinară, 
specializarea medicină veterinară pentru 
postul de medic veterinar II; - vechimea în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: - minim 6 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului 
pentru postul de medic veterinar II; - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă, sau echiva-
lentă, în domeniul medicină veterinară, 
specializarea medicină veterinară pentru 
postul de medic veterinar III; - vechimea în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: - minim 1 an vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului 
pentru postul de medic veterinar III; - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă, sau echiva-
lentă, în domeniul medicină veterinară, 
specializarea medicină veterinară, pentru 
postul de medic veterinar debutant ; - 
vechimea în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: - fără vechime în speciali-

tate; - studii liceale absolvite cu diplomă  
sau echivalentă, în domeniul veterinar, 
pentru postul de tehnician veterinar IA ; - 
vechimea în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: - minim 9 ani  în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului de  
tehnician veterinar IA; Persoana de contact 
din cadrul instituţiei este domnul Baloi 
Alexandru, telefon : 0372/753837. Director 
Executiv dr. Bolborea Veronel

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Vaslui, organizează 
concurs de recrutare în data de 23 decem-
brie 2015 – proba scrisă  în vederea ocupării 
a 63 posturi contractuale de execuție 
vacante după cum urmează: 1. Referent de 
specialitate III – 1 post la Centrul de 
Urgență pentru Victimele Violenței în 
Familie din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare nr.2 Bârlad; 2. Referent de 
specialitate III  - 1 post la Centrul de Îngri-
jire și Asistență Giurcani; 3. Asistent 
medical PL – 1 post la Centrul de Servicii 
Comunitare de Recuperare Neuromotorie 
de Tip Ambulatoriu Huși din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare pentru 
Adulți Huși; 4. Asistent medical PL – 1 post  
la Centrul de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Mălăiești din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Mălă-
iești – Vutcani; 5. Lucrător social – 1 post la 
Centrul de Îngrijire și Asistență Rânzești; 6. 
Lucrător social – 2 posturi la Centrul de 
Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru 
Persoane cu Handicap Huși din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare pentru 
Adulți Huși; 7. Lucrător social – 2 posturi la 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Cristescu Ion Cristea – Curtea de Argeș, 
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Imobil cu anexe, situat în 
municipiul Curtea de Argeș, str. Groape, nr. 31, 304.420 lei; Motocicletă marca 
Honda Horneț PC361, 1.990 lei; Autovehicul marca Dacia 1307 Pik-Up D4F767-H, 
2.211 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 
(plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată că 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la 
Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 22/12/2015. Licitația va avea loc în data de 23/12/2015, 
ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care 
grevează bunurile sunt: Nu se cunosc. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Asoc. Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 
"Diana" - după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Clădire în 
suprafață de 89,15 mp, situată în comuna Nucșoara, punct Dobroneagu, 52.350 lei. 
Teren extravilan 1000 mp, situat în comuna Nucșoara, punct Dobroneagu, 17.925 
lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata 
inflației, fiind a doua 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 (plata 
să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată 
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria 
Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în 
ziua de 22/12/2015. Licitația va avea loc în data de 23/12/2015, ora 13:00:00, la 
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile 
sunt: Ipotecă BRD. 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 Serviciului Fiscal 
Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Moloiu Flavius Alin - Curtea de Argeș, 
după cum urmează: Denumire: Autoturism Audi A6 1,9 TDI, an fabricație 2002. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 17.676 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele 
de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 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 (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, 
suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că 
nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 21/12/2015. Licitația va 
avea loc în data de 22/12/2015, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 
Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Executor judecătoresc. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 
telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Negru Ion Sorinel Intreprindere 
Individuală – Nucșoara, după cum urmează: Denumire: Autocamion Scania, marca 
R 1646B6X4NZ580, culoare verde, an fabricație 2003. Valoare [Ron, fără TVA]: 
29.350 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 
(plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la 
Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 24/12/2015. Licitația va avea loc în data de 28/12/2015, 
ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează 
bunurile sunt: Nu se cunosc. 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 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
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Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 
Persoane Vârstnice Huși din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare pentru 
Adulți Huși; 8. Lucrător social – 1 post la 
Locuința Protejată Găgești; 9. Lucrător 
social – 1 post la Locuința Protejată Codă-
ești; 10. Lucrător social - 1 post la Centrul 
de Recuperare și Reabilitare pentru Tineri 
cu Dizabilități din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare pentru Persoana cu 
Handicap Bârlad; 11. Lucrător social – 1 
post la Centrul de Asistență și Sprijin 
pentru Tineri care Părăsesc Centrele de 
Plasament din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad; 12. 
Logoped – 1 post la Centrul de Recuperare/ 
Reabilitare pentru Copilul cu Dizabilități 
din cadrul Complexului de Servicii Comu-
nitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui; 
13. Maseur PL – 1 post la Centrul de Abili-
tare/ Reabilitare de zi pentru Copilul cu 
Dizabilități din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare pentru Persoana cu 
Handicap Bârlad; 14. Instructor de educație 
– 2 posturi la Centrul Specializat pentru 
Copilul cu Dizabilități din cadrul Comple-
xului de Servicii Comunitare pentru 
Persoana cu Handicap Bârlad;  15. 
Instructor de educație  - 1 post la Centrul de 
Îngrijire de Zi din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad; 16. 
Instructor de educație  - 1 post la Comparti-
ment de Intervenție în Regim de Urgență și 
Telefonul pentru Semnalarea Cazurilor de 
Urgență – Compartiment Zonal Bârlad din 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
nr. 2 Vaslui; 17. Lucrător social –2 posturi la 
Centrul de Abilitare/ Reabilitare de zi 
pentru Copilul cu Dizabilități din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare pentru 
Persoana cu Handicap Bârlad; 18. Lucrător 
social –1 post la Centrul de Recuperare a 
Copilului cu Dizabilități Neuropsihomotorii 
din cadrul Complexului de Servicii Comu-
nitare Huși; 19. Lucrător social – 3 posturi 
la Serviciul Alternativ de Protecție de Tip 
Familial din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare nr. 1 Bârlad; 20. Lucrător social 
–1 post la Centrul de Primire în Regim de 
Urgență pentru Copiii care Trăiesc în 
Stradă din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare nr. 1 Bârlad; 21. Lucrător social 
– 2 posturi la Centrul de Recuperare și 
Reabilitare pentru Copii din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 
Bârlad; 22. Lucrător social – 6 posturi la 
Serviciul Alternativ de Protecție de Tip 
Familial din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare nr. 1 Vaslui; 23. Infimier/ă – 2 
posturi la Centrul de Recuperare și Reabili-
tare Neuropsihiatrică Mălăiești din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Mălă-
iești – Vutcani; 24. Infimier/ă – 6 posturi la 
Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru 
Persoane cu Handicap Huși din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare pentru 
Adulți Huși; 25. Infimier/ă – 4 posturi la 
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru 
Persoane Vârstnice Huși din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare pentru 
Adulți Huși; 26. Infimier/ă –1 post la 
Centrul de Servicii de Recuperare Neuro-
motorie de Tip Ambulatoriu Vaslui; 27. 
Infimier/ă –1 post la Centrul de Îngrijire și 
Asistență Giurcani; 28. Infimier/ă – 3 
posturi la Centrul de Recuperare și Reabili-
tare Râșești; 29. Infimier/ă – 2 posturi la 
Centrul de Îngrijire și Asistență Bogești; 30. 
Infimier/ă –1 post la Centrul Specializat 
pentru Copilul cu Dizabilități din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare pentru 
Persoana cu Handicap Bârlad; 31. Îngri-
jitor/îngrijitoare - 1 post  la Compartimentul 
Administrativ din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare pentru Persoana cu 
Handicap Bârlad; 32. Îngrijitor/îngrijitoare 
– 2 posturi la Centrul de Plasament Elena 
Farago Bârlad; 33. Îngrijitor/îngrijitoare - 1 
post  la Compartimentul Administrativ din 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
nr. 1 Bârlad; 34. Îngrijitor/îngrijitoare - 1 
post  la Compartimentul Administrativ din 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
nr. 2 Bârlad; 35. Îngrijitor/îngrijitoare - 1 
post  la Compartimentul Administrativ din 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
nr. 2 Vaslui; 36. Muncitor calificat bucatar 
IV - 1 post  la Compartimentul Adminis-
trativ din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare nr. 1 Bârlad; 37. Muncitor cali-
ficat bucatar IV - 1 post  la Centrul de 
Plasament Elena Farago Bârlad; 38. Supra-
veghetor de noapte - 1 post  la Adăpostul de 
Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii din 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
nr. 2 Vaslui; Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 10 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul  Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 
Dosarul de înscriere trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art.6 din H.G.R nr. 286/2011, actualizată. 
Condițiile de participare la concurs și bibli-
ografia se afișează pe site-ul și la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui și la nr.de telefon: 
0235/315138,  int. 1110.

CITAȚII
Se citează pârâtul Sbîrnea Gh. Valentin 
pentru data de 09 decembrie 2015, la Jude-
cătoria Horezu, judeţul Vâlcea, în proces de 
divorţ în dosar nr 709/241/2015 cu recla-
manta Sbîrnea Carla – Maria, cu domiciliul 
în comuna Popești, judeţul Vâlcea. 

Dumitra Gheorghe cu domiciliul în comuna 
Roșiile, judeţul Vâlcea, citează pe Dumitra 
Maria, în calitate de pârât, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut la familia Uță Ilie din com. 
Roșiile, județul Vâlcea, la Judecătoria 
Bălcești, judeţul Vâlcea, în dosar nr. 
1925/185/2014, pentru termenul din 
16.12.2015 - obiect divorţ cu copii.  

DIVERSE
SC GDF SUEZ Energy România SA, cu 
sediul în București, str.Mărășești, nr.4-6, 
sector 4, prin SC Coni SRL Ploiești, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Reabilitare reţea de distribuţie 
gaze naturale pe str.Brașovului, str.George 
Moroianu, str.Piaţa Libertăţii, cu conducte 
și instalaţii racordare MP din PE100SDR11, 
loc.Săcele, jud.Brașov”. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autorităţii competente pentru protecţia 
mediului Brașov, str.Politehnicii, nr.3, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30 și 
vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul autori-
tăţii competente pentru protecţia mediului 
Brașov. 

SC GDF SUEZ Energy România SA, cu 
sediul în București, str.Mărășești, nr.4-6, 
sector 4, prin SC Coni SRL Ploiești, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Lucrare structurală pe str.Zizi-
nului, interconectare reţea de distribuţie 
gaze naturale MP existentă pe str.George 
Moroianu, str.Câmpului și str.Zizinului, cu 
conducte și instalaţii racordare MP din 
PE100SDR11, loc.Săcele, jud.Brașov”, 
amplasat în mun.Săcele, jud.Brașov. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Brașov, str.Poli-
tehnicii, nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 
08.00-16.30 și vineri, între orele 8.00-14.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Brașov.

SC GDF SUEZ Energy România SA, cu 
sediul în București, str.Mărășești, nr.4-6, 
sector 4, prin SC Coni SRL Ploiești, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Lucrare structurală pe str.Calea 
București și DN1-Dârste, interconectare 
reţea de distribuţie gaze naturale MP exis-
tentă pe str.Brașovului și DN1-Dârste, cu 
conducte și instalaţii racordare MP din 
PE100SDR11”, amplasat în mun.Săcele, 
jud.Brașov. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului 
Brașov, str.Politehnicii, nr.3, în zilele de 

luni-joi, între orele 08.00-16.30 și vineri, 
între orele 8.00-14.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului 
Brașov.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul Unic al S.C. ELECTRO 
ENERGETICA S.A., în conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990 privind societăţile 
comerciale republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și în baza art.15 din 
Actul Constitutiv al societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
Electro Energetica S.A. în data de 
04.01.2016, ora 17, la punctul de lucru al 
societăţii din București, Sector 3, str. Negru 
Vodă, nr. 2, bloc C4, scara 3, etaj 7, ap.90, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prelungire 
mandate cenzori. 2. Prelungire mandat 
administrator unic. 3. Diverse. Data de 
referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie 
înștiinţaţi să voteze în cadrul Adunării 
Generale este 23 decembrie 2015, ora 17. 
În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, 
AGA se va reprograma în ziua de 
06.01.2016, ora 17, la aceeași adresă.

LICITAȚII
Fundația ”Sfinții Împărați Constantin și 
Elena- Lumina și Speranța Creștinilor” din 
Pașcani, str. Moldovei  nr.130-136, jud. Iași 
este interesată de achiziționarea următoa-
relor produse: -Aparatură medicală pentru 
desfășurarea activității de Kinetoterapie; 
-Mobilier dotare camere de zi, sala de mese, 
spații socializare, plasme TV, frigidere mini 
bar; -Dotări cabinet medicină generală și 
stomatologie; -Dotări spații de depozitare 
materie primă; -Spălătorie. Ofertele celor 
interesați vor fi trimise pe adresa Fundației 
sau pe adresa de mail: fundatiasfintiiimpa-
rat i@yahoo .com,  până  la  data  de 
07.12.2015, ora 17.00. Caietul de sarcini cu 
caracteristicile produselor poate fi obținut 
de la sediul Fundației. Relații la tel. 0745-
575395.

PIERDERI
Antofiloiu Elena Liliana declar nul certificat 
de atestare a dreptului de proprietate 
privată eliberat de Prefectura Municipiului 
București la data de 11.07.1997 nr.14200/1 
pentru Mitroaica Constantin.

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Baciu Ion – Tigveni, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren în suprafață de 0,50 ha arabil, 
punctul Draghicioaia, 3.300 lei; Teren în suprafață de 0,57 ha livezi, punctul 
Spinete, 5.100 lei; Teren în suprafață de 0,45 ha pomi, punctul Peste Vale, 3.100 lei; 
Teren în suprafață de 0,15 ha livezi, punctul Ghionoaia, 1.300 lei; Teren în suprafață 
de 0,44 ha arabil, punctul Ghionoaia, 2.850 lei; Teren - livezi pomi în suprafață de 27 
000 mp, 23.850 lei; Teren - livezi pomi și fânețe în suprafață de 7500 mp, 8.300 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 (plata 
să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată 
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria 
Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în 
ziua de 18/12/2015. Licitația va avea loc în data de 21/12/2015, ora 11:00:00, la 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Nu 
se cunosc. 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 Serviciului Fiscal 
Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. Nr. PLR-DGR 
5850/27.11.2015.  Inv i ta ț ie  de 
participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală  -  Direcț ia 
Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești, invită practicienii în insolvență 
înscriși pe Lista practicienilor în 
insolvență agreați de Agenția Națională 
de Aministrare Fiscală pentru zonele II 
și VII să depună, până cel târziu la data 
de 10.12.2015, ora 12.00, oferte în 
vederea desemnării unui practician în 
insolvență în dosarul de insolvență nr. 
351/1259/2015 privind pe debitoarea 
SC Muntenia Hypermarket SRL, aflat pe 
rolul Tribunalului Specializat Argeș și în 
dosarul nr. 1283/87/2015 privind pe 
debitoarea SC Hidro Olt SRL , aflat pe 
rolul Tribunalului Teleorman, întocmite 
conform prevederilor art. 16 din 
Ord inu l  P reșed inte lu i  Agen ț i e i 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1451/2015 privind procedurile de 
agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională 
de Administrare Fiscală.


