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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Baicoi. Nr. 57444/03.11.2016. Anunțul privind vânzarea. Anul 2016, luna 11, ziua 04. În 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, se vor vinde 
prin licitație publică cu strigare, unele active aparținând: 1. SC Roby Mari Invest Prod SRL, cu 
domiciliul în localitatea Plopeni, bd. Independenței, nr. 6B, bl. 19C, sc. A, et. 2, ap. 4, jud. Prahova: 
Construcție tip Chioșc - Construcție din aluminiu și geam termopan, în suprafață de 25 mp, situat în 
localitatea Plopeni, str. Republicii, nr. 10, Jud. Prahova. Preț de pornire licitație: 7890 lei ( fără TVA) - a 
patra licitație; 2. SC Servicii Edilitare Plopeni SRL cu domiciliul în localitatea Plopeni, bd. Republicii, nr. 
9, bl. C17, et. P, jud. Prahova: Tractor de tuns iarba MC Cullach MI2592RB. Preț de pornire licitație: 
2073 lei ( fără TVA) - a doua licitație; Presă hidraulică salubritate. Preț de pornire licitație 7274 lei (fără 
TVA) - a doua licitație; 3. SC Ana & Petrus Properties SRL, cu domiciliul în localitatea Ploiești, str. 
Alexandru Odobescu, nr. 65, jud. Prahova: Teren în suprafață de 17.500 mp, situat în extravilanul 
comunei Valcanesti, Tarla 1, Parcela F3/1, jud. Prahova. Preț de pornire licitație: 47634,00 lei - a doua 
licitație; Teren fâneață extravilan, în suprafață de 9.700 mp, situat în Valcanesti, tarlaua 37, jud. 
Prahova. Preț de pornire licitație: 39.605,00 lei – a doua licitație; 4. SC Agresiv Desing SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Câmpina, str. Calea Doftanei, nr. 35A, jud. Prahova. Preț de pornire 
licitație: 89.066,00 lei – prima licitație; Teren extravilan în suprafață de 5000 mp. Pentru bunurile 
menționate , ofertanții vor trebui să depună cerea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești – Scăieni, RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, 
până în ziua de 21.11.2016, orele 16.30. Licitația va avea loc în data de 22.11.2016, la orele 12.00 - 
13.30, la S.F.O. Băicoi, str.Republicii, nr. 75B. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre acestea organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 
anterioară licitației. Anunțurile: nr. 46128, 46130, 46129, 57442/03.11.2016, pot fi consultate la 
sediul organului fiscal, primărie și pe site - ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare, privind 
condițiile de participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 
0244.268.674. Prezentul anunț va fi publicat pe site de pe data de 04.11.2016, până pe data de 
21.11.2016, inclusiv.

OFERTE SERVICIU
l Workforce (Marea Britanie) 
angajeaza asamblatori/ montatori 
schelet canapele. Salar: 7-9 lire/
ora. 0362630106

l Workforce (Anglia) angajeaza 
TAPITERI (pentru linia de 
productie) si TAPITERI (traditi-
ona l i )  Sa lar iu  mot ivant . 
0362630106.

l Workforce (Anglia) angajeaza 
operatori masina de cusut (tapi-
terie CANAPELE si tapiterie 
AUTO). Informatii 0362630106

l Bronec International Company 
angajează dispecer centru alar-
mare. Cerinţe: minim 12 clase. 
N u  n e c e s i t ă  e x p e r i e n ţ ă . 
021.326.20.44 

l U.M. 02409 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual, de 
execuţie, analist debutant, cu 
studii superioare de lungă durată 
de specialitate (sau echivalent) /
studii superioare  cu perfecţio-
nare  în  domeniu ,  as t fe l : 
-28.11.2016, ora 10.00 –proba 
scrisă; -06.12.2016, ora 10.00 – 
interviu; -data limită de depunere 
a dosarelor– 21.11.2016, ora 
16.00. Concursul se va desfăşura 
la sediul U.M. 02409 Bucureşti, 
b-dul. Nicolae Grigorescu nr.12, 
sector 3. Dosarele de candidat se 
vor depune la sediul unităţii, 
unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice.  Datele de contact 
ale secretariatului- la telefon: 
021.324.23.09 int.115.

l U.M. 02564 Vaslui, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant de 
personal civil contractual, pentru 
perioadă nedeterminată: Contabil 
II /studii medii, cu o vechime în 
specialitate de minim 6 luni: 
-28.11.2016, ora 14.00 -proba 
scrisă; -07.12.2016, ora 14.00 – 
proba practică; -12.12.2016, ora 
14.00  interviu; -data limită de 
depunere a dosarelor,  18.11.2016, 

ora 16.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 02564 Vaslui, 
strada C.D. Gherea, nr. 11, jud. 
Vaslui, unde vor fi afişate şi deta-
liile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la 
telefon: 0235.312.961, interior 17.

l Penitenciarul Mioveni scoate la 
concurs următoarele posturi 
vacante de funcționar public cu 
statut special în sistemul adminis-
trației penitenciare (agent de 
penitenciare) după cum urmează: 
- 2 posturi vacante de agent admi-
nistrativ (gospodar ). - 1 post 
vacant de agent tehnic (mecani-
zator). La concurs pot participa 
persoanele care îndeplinesc 
condiţiile generale, precum şi 
condiţiile specifice posturilor. 
Anunţul de concurs este afişat la 
avizierul de la sediul Penitencia-
rului Mioveni, pe site-ul instituţiei 
(www.anp.gov.ro/web/penitencia-
rul-colibasi/concurs-sursa-ex-
terna) şi pe site-ul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor 
(www.anp.gov.ro, secţiunea 
Carieră – Concursuri din sursă 
externă – Concursuri în curs de 
derulare). Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la structura 
de resurse umane din cadrul 
Penitenciarului Mioveni – telefon 
0248/260.000/int.110.
 
l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Caraş-Severin, cu sediul în 
Reşița, Str. T Lalescu nr. 17, 
scoate la concurs, în data de  
06.12.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Inspector, grad 
profesional  principal-  Comparti-
ment  Execuție Bugetară, Finan-
ciar, Contabilitate şi Administrare 
Fond Garantare pentru Plata 
Creanțelor Salariale. Condiţii 
specifice de participare la concur-
surile pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiințe econo-
mice;  Vechime minimă în 

specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice- 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Internet, 
poştă electronică-nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM  
Caraş - Severin.

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.
Ion Jianu” Piteşti organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post de referent de specialitate 
gr.III (studii superioare) în 
Biroul Managementul calităţii 
serviciilor medicale (minim 6 
luni vechime în specialitate). 
Concursul se va desfăşura în 
perioada 12.12.2016-21.12.2016, 
proba scr isă  în  data de 
12.12.2016, ora 11.00, proba de 
interviu în data de 16.12.2016, 
ora 11.00. Perioada de depunere 
a dosarelor de înscriere este 
07.11.2016-18.11.2016. Data-li-
mită de depunere a dosarelor de 
înscriere este 18.11.2016, ora 
15.00. Relaţii suplimentare pe 
site-ul: www.smupitesti.ro, la 
rubrica anunţuri, şi la Biroul 
Resurse Umane din SMU 
Piteşti, cu sediul în mun.Piteşti, 
strada Negru Vodă, nr.47, jud.
Argeş, telefon: 0248.218.090, 
0248.218.172, interior: 224, 266.

l Primăria municipiului Fălti-
ceni organizează concurs de 
recrutare în data de 28.11.2016, 
ora 9,00 (proba scrisă) şi în 
termen de 48 de ore de la afişarea 
rezultatelor la proba scrisă - inter-
viul, la sediul Primăriei, pentru 
ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a două funcții contractuale, 
respectiv o funcţie contractuală 
vacantă de muncitor calificat I 
din cadrul Muzeului Apelor 
”Mihai Băcescu” şi o funcție 
contractuală de muncitor necali-
ficat I din cadrul Sectorului trans-
port-reparații-ântreținere, ambele 
din subordinea primarului muni-
cipiului Fălticeni. Candidatii 
trebuie sa îndeplineasca conditiile 
prevazute de art. 3 din Regula-

mentul-Cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzator functiilor 
contractuale si a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar, aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, cu modificarile 
şi completarile ulterioare, precum 
şi următoarele studii / calicicări: 
Pentru funcția de muncitor cali-
ficat I, studii medii sau şcoală 
profesională şi/sau cel putin o 
calificare si o vechime de minim 4 
ani in specialitatea studiilor; 
Pentru funcția de muncitor neca-
lificat I, studii generale, fara 
vechime. Dosarul de înscriere se 
depune în termen de 10 de zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României.  Actele necesare 
pentru completarea dosarului de 
înscriere, condiţiile de studii şi 
vechime, precum şi bibliografia 
concursului sunt afişate la sediul 
Primăriei Fălticeni. Relații la 
secretarul comisiei de concurs,  
Telefon 0230/542056 – Serviciul 
Resurse Umane.

l Primăria Comunei Sălătrucel, 
cu sediul în localitatea Sălătrucel, 
str.Râului, nr.16, judeţul Valcea, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de ghid turism- debutant- 
responsabil Centru Informare 
Turistică, conform HG 286/2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba  scr i să  în  data  de 
28.11.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 02.12.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă în 
domeniul turismului sau studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă şi curs de ghid turistic 
atestat prin certificat de calificare 
profesională; -vechime în dome-
niul studiilor: 0 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Sălătrucel. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 

Comunei Sălătrucel, persoană de 
contact: Popescu Elena-Lore-
dana, telefon: 0250.750.031, 
e-mail: primariasalatrucel@
yahoo.com

l Conform HG 286/2011, UM 
02587 Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contrac-
tual de Inginer specialist IA, în 
cadrul microstructurii Securitate 
şi sănătate în muncă, protecţia 
mediului şi asigurarea calităţii: 
-28.11.2016, ora 10.00 -proba 
scrisă; -06.12.2016, ora 10.00 
-interviul; -data-limită de depu-
nere a dosarelor -18.11.2016, ora 
14.00. Nivelul studiilor: ştiinţe 
inginereşti cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, a ciclului I de 
studii universitare, studii univer-
sitare de licenţă ori a studiilor 
universitare de lungă durată sau 
absolvirea cu diplomă de absol-
vire a studiilor universitare de 
scurtă durată. Cursuri: -curs în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă cu o durată de cel puţin 80 
de ore; -absolvirea cu diplomă sau 
certificat de absolvire, după caz, a 
unui program de învăţământ 
postuniversitar în domeniul secu-
rităţii şi sănătăţii în muncă, cu o 
durată de cel puţin 180 de ore. 
Gradul profesional -inginer speci-
alist IA; -vechime în muncă: 6 ani 
şi 6 luni. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 02587 Bucu-
reşti, strada Mircea Vulcănescu, 
nr.88, sector 1, Bucureşti, unde 
vor fi afişate şi detaliile organiza-
torice necesare. Date de contact 
ale secretariatului la telefon: 
021.318.72.49, 021.318.73.46, 
int.128.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială Satu Mare, cu 
sediul în Satu Mare, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.8, judeţul Satu 
Mare, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesional 
superior (studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe economice şi 
vechime în specialitatea studiilor 

9 ani) din cadrul Compartimen-
tului Economic, financiar şi 
contabilitate, resurse umane, 
administrativ şi achiziţii publice, 
în data de 05.12.2016, ora 10.00, 
proba scrisă, şi în data de 
07.12.2016, ora 14.00, interviul, 
conform Legii nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici. Depunerea dosarelor de 
concurs se face în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele soli-
citate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere sunt afişate la sediul 
agenţiei şi pe site-ul: www.ajpssm.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0261.706.922, 
interior: 121.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială Satu Mare, cu 
sediul în Satu Mare, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.8, judeţul Satu 
Mare, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesional 
superior (studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe economice şi 
vechime în specialitatea studiilor 
9 ani) din cadrul Compartimen-
tului Economic, financiar şi 
contabilitate, resurse umane, 
administrativ şi achiziţii publice, 
în data de 05.12.2016, ora 10.00, 
proba scrisă, şi în data de 
07.12.2016, ora 14.00, interviul, 
conform Legii nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici. Depunerea dosarelor de 
concurs se face în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele soli-
citate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere sunt afişate la sediul 
agenţiei şi pe site-ul: www.ajpssm.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0261.706.922, 
interior: 121.

l Spitalul Municipal Fălticeni 
organizează concurs în conformi-
tate  cu preveder i le  HGR 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la sediul 
unităţii din str.Ion Creangă, nr.1, 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare Și Executare Silită Persoane Juridice. 
Dosar de executare nr. -. Nr. 13658 din 31.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Anul 2016 luna noiembrie, ziua 22. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 22, luna noiembrie, anul 2016, ora 10.00, în 
localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația 
a II - a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Tapu Elena, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Moreni, str. bd. Panduri, nr. 16, bl. D3B, et. 2, ap. 11, jud. Dâmbovița (preț licitația a II - a = 
36653 lei - (36653 x 25%) = 36653 lei - 9163 lei = 27490 lei): Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de 
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabilă/ scutit *); 1. 
Autoturism Mercedes Benz Vito 111 CDI, cu nr. de înmatriculare DB 07 GDW, 27490 lei, -. 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: 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 în 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 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 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 0245.666.100. Data afișării: 04.11.2016.
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Fălticeni, pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractual 
vacante: -1 post de muncitor cali-
ficat III -tâmplar la Serviciul 
Administrativ; -1 post de referent 
debutant, studii superioare 
-consiliere religioasă în cadrul 
Compartimentului de Îngrijiri 
Paliative/Centrul de Sănătate 
Vadu Moldovei. Proba scrisă va 
avea loc în data de 28.11.2016, 
ora 13.00. Data şi ora interviului 
vor fi anunţate după proba scrisă. 
Dosarele de concurs se depun la 
Serv.RUNOS până pe data 
18.11.2016,  inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii de participare muncitor 
calificat III: -certificat calificare; 
-vechime minim 3 ani şi 6 luni. 
Condiţii de participare pentru 
referent studii superioare: 
-diplomă de licenţă în domeniul 
teologie; -diplomă de master în 
domeniul teologie; -experienţă 
minim 6 luni în îngrijiri paliative. 
Anunţul de concurs, bibliografia, 
tematica de concurs se află afişate 
la avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se 
p o t  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n 
nr.0752.126.627, 0752.126.626.

l Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale -Unitatea Teritorială 
140, cu sediul în sat Lunca, oraş 
Pătârlagele, jud.Buzău, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
muncitor calificat I (electrician): 
-vechime minimă în specialitate: 
3 ani; -studii de specialitate: curs 
de calificare sau şcoală profesio-
nală cu profil electroenergetic. 
Temeiul legal: HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, precum şi a 
procedurilor interne incidente 
domeniului. Concursul se organi-
zează la sediul UT 140, satul 
Lunca, oraş Pătârlagele, jud.
Buzău, în data de: -05.12.2016, 
ora 10.00 -proba practică, elimi-

natorie; -07.12.2016, ora 10.00 
-proba scrisă; -09.12.2016, ora 
10.00 -interviul. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul unităţii. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia stabilită se afişează la 
sediul unităţii. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
unităţii, la numărul de telefon: 
0238.50.11.85.

l Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale -Unitatea Teritorială 
310, cu sediul în loc. Barcea, jud. 
Galaţi, organizează în perioada 
28-29.11.2016 concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de muncitor calificat I 
-macaragiu. Concursul va avea 
loc: -în data 28.11.2016, ora 10.00, 
proba scrisă, la sediul ANRSPS 
-UT 310 Barcea, - în data 
29.11.2016, ora 10.00, interviul, la 
sediul ANRSPS -UT 310 Barcea. 
Condiţii de participare: -studii: 
şcoală profesională cu diplomă de 
absolvire sau/şi studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat în 
domeniu, curs de calificare maca-
ragiu autorizat; -vechime în 
muncă -9 ani. Data-limită pânǎ la 
care se pot depune dosarele de 
înscriere: 18.11.2016, ora 10.00. 
Organizarea probei scrise: 
28.11.2016, ora 10.00, ANRSPS 
-UT 310, loc.Barcea, jud.Galaţi. 
Relaţii suplimentare la sediul 
ANRSPS -UT310, telefon: 
0744.911.323, 0745.273.879, fax: 
0236.820.125.

l Autoritatea pentru Suprave-
gherea şi Protecţia Animalelor, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, 
Şos. Olteniţei, nr. 169, sector 4, cu 
punctul de lucru în str.Calea 
Călăraşilor, nr.179, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
contractua le  vacante  de : 
-inspector de specialitate (Auditor 
Intern) S IA, 1 post; -inspector de 
specialitate S IA, 1 post; 
-inspector de specialitate S debu-
tant, 1 post; -proba scrisă în data 
de 28.11.2016, ora 11.00; -proba 
interviu în data de 06.12.2016, ora 
11.00. Pentru participarea la 

concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Condiţiile generale: 
1.1.Condiţiile generale pentru 
participarea la concursul orga-
nizat în vederea ocupării funcţi-
ilor scoase la concurs sunt cele 
prevăzute în titlul I, Cap.I, Secţi-
u n e a  1 ,  A r t . 3  d i n  H G 
286/23.03.2011, pentru aprobarea 
regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, modificată şi 
c o m p l e t a t ă  p r i n  H G 
1027/11.11.2014. 2.Condiţiile 
specifice: 2.1.Condiţii specifice 
pentru postul de inspector de 
specialitate S IA (Auditor intern): 
-studii superioare economice de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime în 
specialitatea studiilor de minim 5 
ani; -experienţă pe un post similar 
de minim 3 ani; -efectuarea unor 
specializări în domeniul postului 
constituie avantaj; -cunoaşterea 
legislaţiei şi a normelor specifice 
activităţii de audit intern, inclusiv 
codul privind conduita etică a 
acestuia; -cunoştinţe de operare 
ca lcu la tor :  Word ,  Exce l . 
2.2.Condiţii specifice pentru 
postul de inspector de specialitate 
S IA: -studii superioare econo-
mice, finanţe-contabilitate, de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă; -cunoştinţe de 
operare calculator: Word, Excel; 
-limba engleză nivel mediu; 
-vechime în specialitatea studiilor 
de minim 6 ani şi  6 luni. 
2.3.Condiţii specifice pentru 
postul inspector de specialitate S 
debutant: -studii superioare 
economice, finanţe-contabilitate, 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă; -cunoştinţe de 
operare calculator: Word, Excel; 
-limba engleză nivel mediu; -fără 
experienţă în domeniu. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la punctul 
de lucru din str.Calea Călăraşilor, 

nr.179, sector 3, Bucureşti. Relaţii 
suplimentare la sediul punctului 
de lucru din str.Calea Călăraşilor, 
nr.179, sector 3, Bucureşti, 
persoană de contact: Zanfir 
Jenica, Biroul Resurse Umane, 
telefon: 312.95.55, int.105.

l Spitalul de Urgenţă Petroşani, 
cu sediul în localitatea Petroşani, 
str.1 Decembrie 1918, nr.137A, 
judeţul Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de 
consilier juridic, 1 post temporar 
v a c a n t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 21.11.2016, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
23.11.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -candidatul îndepli-
neşte condiţiile prevăzute de lege 
în vederea exercitării profesiei în 
România (are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European şi  domiciliul în 
România); -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; -are capacitate deplină 
de exerciţiu; -are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; -nu 
a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii speci-
fice de participare la concurs 
pentru postul de consilier juridic: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
ştiinţe juridice, specializarea 
drept; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare: minim 6 luni; 
-constituie un avantaj experienţa 
în achiziţii publice. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul din Petro-
şani, str.1 Decembrie 1918, 
nr.137A, judeţul Hunedoara. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului de Urgenţă Petroşani, 
persoană de contact: ec.Rădu-
l e s c u  G e o r g e t a ,  t e l e f o n : 
0254.543.318, int.113.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante  de secretar al 
comunei Siliştea Crucii, judeţul 
Dolj.  Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici, în data de 09 
decembrie 2016, ora 10.00- proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Moni-

torul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor 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 
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 Func-
ţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei  publice de 
conducere vacante de secretar al 
comunei Gogoşari, judeţul 
Giurgiu. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici, în data 
de 7 decembrie 2016, la 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 Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi 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 Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de secretar al 
comunei Cernat, judeţul Covasna 
Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici, în data de 07 
decembrie 2016, 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 depun în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor 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 Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de secretar al 
oraşului Însurăţei, judeţul Brăila. 
Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici, în data de 08 

decembrie 2016, 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 Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. 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. nr.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 Func-
ţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de şef serviciu- 
Serviciul financiar contabil, 
resurse umane şi achiziții publice 
din cadrul Serviciului Public 
Poliția Locală a  municipiului 
Turda, județul Cluj. Concursul se 
organizează la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor 
Publici, în data de 13 decembrie 
2016, la 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 Funcționa-
rilor Publici. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
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 Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de arhi-
tect şef al municipiului Călăraşi, 
judeţul Călăraşi. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, în data de 9 decembrie 
2016, 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 Funcţiona-
rilor Publici şi 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 Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de auditor, clasa 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. În conformitate cu 
prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de 17.11.2016, orele 
10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova, din localitatea Ploiești, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. Apartament cu două camere și dependințe, în 
suprafață utilă de 44,59 mp, suprafață utilă balcon 4,15 mp, cota parte indiviză 4,7% din părți comune 
blocului și suprafață teren indiviz 18 mp în folosință, situat în orașul Sinaia, str. Spitalului, nr. 3, bl. 17, 
etaj 3, ap. 16, județul Prahova, intabulat; preț pornire - 100.000 lei; pasul de licitație este de 1.000 de 
lei. 2. Teren extravilan în suprafață de 600 mp, categoria de folosință pădure, situat în comuna 
Secăria, jud. Prahova, Tarla 22, Parcela 320/40 PD, intabulat; preț pornire - 1.200 lei; pasul de licitație 
este de 100 lei. 3. Casă din cărămidă cu fundație de beton și învelită cu țiglă în suprafață de 70 mp, an 
construcție 1944, anexă în suprafață de 44 mp și teren intravilan în suprafață de 250 mp, situat în 
comuna Măgureni, sat Măgureni, nr. 43, Tarla 19, Parcela Cc 2089, județul Prahova, intabulat; preț 
pornire - 31.400 lei; pasul de licitație este de 1.000 de lei. Persoanele interesate pot depune dosarul de 
participare la licitație până pe data de 15.11.2016, orele 16.00, la registratura Administrației Județene 
a Finanțelor Publice Prahova, din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, dosar ce trebuie să 
conțină următoarele documente: a). cererea de înscriere la licitație; b). dovada plății garanției  
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul 
RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de înregistrare 2844936; c). 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, în original; d). pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și 
legalizat; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele 
fizice străine, copie după pașaport sau carte de identitate, după caz; h). dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu are obligații fiscale restante la bugetul de stat și la bugetul local. Pentru relații 
suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefon 0244.407.710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. 
Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment Valorificare Bunuri.



12 VINERI / 4  NOIEMBRIE  2016ANUNȚURI
I, grad profesional principal, din 
cadrul aparatului de specialitate 
al primarului oraşului Însurăţei, 
judeţul Brăila. Concursul se orga-
nizează la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici, în 
data de 08 decembrie 2016, la ora 
9.00- proba eliminatorie de 
testare a cunoştinţelor de operare 
pe calculator 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.49 
din H.G. nr.611/2008, modificată 
ş i  c o m p l e t a t ă  d e  H . G . 
nr.1173/2008. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor 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 Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de secretar al 
comunei Bărăganul, judeţul 
Brăila. Concursul se organizează 
la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 
08 decembrie 2016, 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 Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor 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 Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 

conducere vacante de director 
executiv adjunct- Medic şef din 
cadrul Casei de Asigurări de 
Sănătate Maramureş. Concursul 
se organizează la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, în data de 12 decembrie 
2016, 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 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
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 Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţieipublice de 
conducere vacante de director 
executiv -Direcția Relați i 
Contractuale din cadrul Casei de 
Asigurări de Sănătate Constanța. 
Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici, în data de 09 
decembrie 2016, 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 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 
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 Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 

ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de director 
general adjunct- Direcția Gene-
rală Economico Financiară din 
cadrul aparatului de specialitate 
a l  C o n s i l i u l u i  J u d e ț e a n 
Constanța. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici, în data 
de 08 decembrie 2016, 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, modificată 
ş i  c o m p l e t a t ă  d e  H . G . 
nr.1173/2008. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor 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 Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare  pentru 
ocuparea funcţiei  publice de 
conducere vacante de secretar al 
comunei Racovița, județul Vâlcea. 
Concursul se organizează la 
sediul Agenției Naționale a Func-
ționarilor Publici, în data de 12 
decembrie 2016, 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 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 Func-
ţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374112714.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de secretar al 
comunei Pănet, judeţul Mureş. 
Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 
9 decembrie 2016, 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 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor 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 comple-
tată de H.G. nr.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.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de secretar al 
comunei Tortoman, judeţul 
Constanţa. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici, în data 
de 08 decembrie 2016, 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 Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.143 din H.G. nr.611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor 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 Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de auditor, clasa 
I, grad profesional superior- 
Compartimentul Audit din 
cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului 
Focşani,  judeţul Vrancea. 
Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici, în data de  7 
decembrie 2016,  la ora 10.00 
proba scrisă. Proba suplimentară 
eliminatorie de testare a cunoştin-
ţelor de operare PC va avea loc în 
data de 7 decembrie 2016, ora 
09.00. 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 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 
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 Func-
ţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Casa Oamenilor de Știință, 
unitate reînființată prin H.G. 
347/1990 cu finanțare de la 
bugetul statului, subordonată 
Academiei Române, organizează 
în condițiile Regulamentului 
aprobat prin H.G.286/2011 actua-
lizat, concursuri pentru ocuparea, 
pe durată nedeterminată, a 6 
posturi contractual vacante: 1 
post Șef Serviciu Tehnic (S) 
gradul II; 3 posturi Muncitor 
Calificat treapta I (2 electricieni, 1 
instalator); 2 posturi Servant 
Pompier. Condiții specifice: Șef 
Serviciu Tehnic gradul II -probă 
scrisă şi interviu: -studii superi-
oare universitare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul 
tehnic :  inginer  instalaț i i , 
construcții, energetică sau electro-
tehnică sau în domeniul ştiințe 

administrative specializarea 
administrație publică; -vechime 
într-o funcție de conducere defi-
nită conform Legii 284/2010 de 
peste 5 ani; -vechime totală în 
muncă de peste 20 ani, de prefe-
rință în activitatea tehnico-admi-
nistrativă de administrare şi 
întreținere a unei unități, imobil, 
clădiri de birouri; -experiență 
dovedită în conducerea unui 
colectiv de peste 10 angajați cu 
funcții de execuție: muncitori 
calificați, pompieri, funcționari, 
referenți, îngrijitori, paznici. 
Condiții specifice: Muncitor Cali-
ficat treapta I -probă practică şi 
interviu: -studii generale, şcoală 
profesională de meserii sau studii 
medii absolvite; -certificat de 
calificare în meseria de electri-
cian, electromecanic sau insta-
lator apă- canal; -apt lucru la 
înălțimea de 3-10m cu folosirea 
echipamentului individual de 
protecție adecvat; -vechime efec-
tivă lucrată în calificare: minim 1 
an; -vechime totală în muncă de 
peste 10 ani. Condiții specifice: 
Servant Pompier- probă practică 
şi interviu: -studii generale sau 
medii absolvite, eventual fost 
pompier militar; -certificat de 
calificare în domeniul ISU-PSI 
sau în curs de absolvire a cursului 
de inițiere; -nu este necesară 
vechimea în meseria de pompier. 
Concursurile se organizează la 
sediul unității Casa Oamenilor de 
Știință din clădirea Casa Acade-
miei, Calea 13 Septembrie nr.13, 
sector 5, Bucureşti, Aripa Est, 
Mezanin unde va fi şi locul de 
muncă. Concursul se va desfă-
şura  după cum urmează: 1. 
Afişarea anunțului la sediul 
unității se face în data de 
04.11.2016; 2. Data limită până la 
care se pot depune personal actele 
pentru dosarul de concurs  la 
sediul unității este 18.11.2016 ora 
13.00; 3. Etapa I –selecție dosare– 
21.11.2016, ora 14.00; 4. Etapa II 
–proba scrisă sau proba practică– 
28.11.2016, ora 10.00; 5. Etapa III 
–interviul– 06.12.2016, ora 10,00. 
Secretariatul comisiei de concurs 
între orele 09.00-13.00 zi lucră-
toare este asigurat de dna Rebeca 
Macovei, tel. 021.318.24.40, 
021.318.81.06 /interior 2708, 
e-mail rebeca.macovei@acad.ro.

l Direcţia audit intern a Ministe-
rului Apărării naţionale organi-
zează, conform H.G. 286/2011 şi 
Ordinului ministrului apărării 
naţionale nr. M. 68/2015, concurs 
pentru ocuparea unui post civil 
contractual vacant de auditor gr. I 
la Secţia audit intern teritorială 
nr. 2 Craiova. La probele de 
concurs (scrisă şi interviu) pot 
participa numai candidaţii care 
au fost avizaţi favorabil la inter-
viul de avizare, susţinut conform 
pct. 2.3.4.1. din Normele generale 
privind exercitarea activităţii de 
audit public intern, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului  nr. 
1086/2013. Detalii privind postul 
scos la concurs, desfăşurarea 
interviului de avizare şi a probelor 
de concurs: -nivelul studiilor: 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă, sau echiva-
lente, în unul din următoarele 
domenii: economic, juridic, 
tehnologia informaţiei, manage-
ment, construcţii; -experienţă în 
specialitatea studiilor cerute: 

minim 4 ani; -locul de desfăşurare 
a interviului de avizare şi a 
probelor de concurs: sediul Secţiei 
audit intern teritoriale nr. 2 
Craiova, situat în situat în str. 
Doljului nr. 1-3, localitatea 
Craiova, judeţul Dolj; -data şi ora 
desfăşurării interviului de 
avizare: 24.11.2016, începând cu 
ora 10.00; -data şi ora desfăşurării 
probelor de concurs: 28.11.2016, 
începând cu ora 10.00 (prima 
probă de concurs- proba scrisă) şi 
07.12.2016, începând cu ora 10.00 
(a doua probă de concurs- inter-
viul); -locul şi data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
sediul Secţiei audit intern terito-
riale nr. 2 Craiova, până la data 
de 18.11.2016 ora 16.00. Detaliile 
privind documentele solicitate, 
condiţiile generale şi specifice, 
calendarul desfăşurării inter-
viului de avizare şi probelor 
concursului, precum şi tematica şi 
bibliografia sunt afişate la sediul 
Direcţiei audit intern (str. Dr. 
Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucu-
reşti) şi sediul Secţiei audit intern 
teritoriale nr. 2 Craiova, precum 
şi pe pagina de Internet a Direc-
ţiei audit intern dai.mapn.ro/
pages/view/102 şi pe portalul 
posturi.gov.ro. Informaţii supli-
mentare pot fi obţinute la tel. 
0251.598.512, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament in Bucuresti, 
in spate la Intercontinental, etaj 
3, 4 camere, bucatarie echipata, 
zugravit integral. Telefon 0244 
513935.

CITAȚII  
l Strinu Marian este chemat în 
data de 23.11.2016 în doarul 
nr.1412/184/2016 la Judecătoria 
Balş în proces de divorţ.

l Se c i teaza  in  data  de 
22.11.2016, ora 08.30, sala 144, in 
calitate de prati, Negru Ana si 
Motiu Paulina Livia, la Judeca-
toria Arad B-dul V. Milea, nr. 2-4, 
j u d .  A r a d ,  d o s a r  n r. 
13243/55/2016, in proces cu Dan 
Ioan Radu, obiectul dosarului 
fiind uzucapiune si radiere 
uzufruct viager.

l Reclamanta Virlezeanu Gior-
giana citeaza pe paratul Virle-
zeanu Gilles, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Vaslui, str. Bucuresti, 
bl. 441, sc. B, ap.2, jud. Vaslui, in 
dosarul nr. 599/333/2016 pentru 
data de 21.11.2016 ora 08.30 la 
Judecatoria Vaslui pentru divort 
fara copii.

l Buru Cornelia Georgeta, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
oraş Mioveni, Bulevardul Dacia, 
bloc M4, scara E, apartamentul 3, 
jud. Argeş este chemată la Tribu-
nalul Argeş, Secţia Civilă, Sala 2, 
completul C3 APEL CIVIL 
NCPC, în ziua de 23 noiembrie 
2016, ora 09:00, în dosarul cu nr. 
12205/280/2007*, în calitate de 
intimată, în proces cu Oprescu 
Nicolae, Oprescu Elena, Radu 
Arthur Cornel Nubiu, Boşneag 
Nicoleta Adriana, pentru Apel 
-obligaţie de a face. 

l Sturdza Alexandru este citat 
pentru arbitraj la Tribunalul de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 954. Nr. 
8001/02.11.2016. S.F.O. Mizil anunță organizarea licitației în data 
de 06.12.2016, privind vânzarea ansamblului de bunuri imobile: 
1). Construcție (locuință P+E) în suprafață construită de 142,7 
mp, finalizată în proporție de 70%, situată în Urlați, str. Mărunțiș, 
nr. 88, jud. Prahova; 2). Teren curți construcții în suprafață de 800 
mp, situat în Urlați, str. Mărunțiș, nr. 88, jud. Prahova; 3). Teren 
curți construcții în suprafață de 2000 mp, situat în Urlați, str. 
Mărunțiș, nr. 88, jud. Prahova. Prețul de pornire al licitației pentru 
întreg ansamblu de bunuri imobile este de 107955 lei - total 
(clădire + teren) din care: clădire în construcție: 83905 lei; teren 
2800 mp: 24050 lei. Terenul în suprafață de 2800 mp este grevat 
de sarcini în favoarea SC Suport Colect SRL, creditor de rang I, 
cesionar al creditorului BCR SA - Agenția Urlați. De menționat este 
și obligația de a asigura acces și drept de folosință la o locuință în 
suprafață de 78.77 mp și la anexa gospodărească a acesteia, 
aflate pe terenul scos la licitație, care aparțin moștenitori- 
lor debitoarei și nu se află sub sechestru ANAF. Anunțul nr. 
7998/02.11.2016 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la 
Primăria Urlați și pe site ANAF (licitații). Pentru date suplimentare, 
privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 
ofertelor puteți apela numărul 0244.251.671; persoană de con-
tact: Mihai Niculina. Data afișării: 04.11.2016.
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Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă 
Camera de Arbitraj și Mediere 
din mun. Iași, bd. Ștefan cel Mare 
și Sfânt nr.2, bl.B2, colț, tr.1, jud. 
Iași, în calitate de pârât, la data 
de 18.11.2016, ora 10.00, în 
dosarul nr.05/2016, având ca 
obiect pronunțarea unei hotărâri 
care să țină loc de contract de 
vânzare și ieșire din indiviziune, 
în proces cu SC NO LIMIT SRL, 
în calitate de reclamantă și cu 
Bernic Alexandru Tudor, Bernic 
Camelia, Curcă Alin-Eugen și 
Curcă Maria-Valentina, în cali-
tate de intervenineți principali. 

l Pârâtul Freund Siegfried Josef 
este chemat la Tribunalul Brașov 
în data de 22 Noiembrie 2016, ora 
09.00, sala T1, în dosarul civil nr. 
2699/197/2013 cu menţiunea 
pentru interogatoriu, având ca 
obiect, procesul de succesiune și 
ieșire din diviziune intentat de 
reclamantul Capatana Alexandru 
Aurel.

NOTIFICĂRI  
l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
3035/105/2016, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
1047/14.10.2016 privind pe SC 
Cotmalim Agro SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
in vederea intocmirii tabelului 
suplimentar 02.12.2016, întoc-
mirea tabelului suplimentar al 
creanțelor 03.01.2017, întocmirea 
tabelului definitiv consolidat 
03.02.2017.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
3189/105/2016, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
993/30.09.2016 privind pe SC 
J&A Dreamcars Consulting SRL, 
cu termenele: depunere declarații 
creanță in vederea intocmirii 
tabelului suplimentar 14.11.2016, 
întocmirea tabelului suplimentar 
al creanțelor 14.12.2016, întoc-
mirea tabelului definitiv conso-
lidat 13.01.2017.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
3125/105/2016, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
992/30.09.2016 privind pe SC 
Nasiv Com SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului supli-
mentar 14.11.2016, întocmirea 
tabelului suplimentar al creanțelor 
14.12.2016, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 13.01.2017.

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L. în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. 
Mannheim Oil S.R.L., conform 
Sentinței Comerciala nr.326/JS 
din data de 06.10.2016, pronun-
ţată de către Tribunalul Caraș-Se-
v e r i n  î n  d o s a r u l   n r. 
1360/115/2014, în temeiul art. 99 
alin. (1) și/sau alin. (2) și art. 100, 
alin.(1) și urm. din Legea 
nr.85/2014, coroborate cu art. 71 
alin. (2) sau, după caz, art. 73 
alin. (1) din același act normativ.  
Notifică Deschiderea procedurii 
falimentului – procedura gene-
rala - împotriva debitoarei S.C. 
Mannheim Oil S.R.L. Debitorul 
S.C. Mannheim Oil S.R.L. - 
Caransebes, are obligaţia predării 
gestiunii către lichidatorul judi-
ciar, împreună cu lista actelor și 
operaţiunilor efectuate după 
deschiderea procedurii, până la 
data de 07.11.2016. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor asupra 
averii debitoarei este: 21.11.2016. 
Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afișare și 
comunicare a Tabelului supli-
mentar al creanţelor este: 
22.12.2016. Termenul pentru 
întocmirea și afișarea Tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor 
admise este: 23.01.2017. 

LICITAȚII  
l Anunţ de participare privind 
delegarea gestiunii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice – 
licitaţie publică deschisă. 1) 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon  și de fax, adresa de e-mail 
ale delegatarului: Unitatea Admi-
nistrativ-Teritorială Comuna 
Micești, cu sediul în Sat Micești, 
Strada Principală, Comuna 
Micești, Judeţul Argeș, cod poștal 
117465, cod de identificare fiscală 
4318474, Tel. / Fax:0248234002, 
e-mail primaria.micesti@yahoo.
com. 2) Hotărârea privind stabi-
lirea modalităţii de gestiune: 
Hotărârea Consiliului Local 
Micești nr.38/16.11.2015 privind 
aprobarea documentaţiei pentru 
delegarea gestiunii serviciului 
public de alimentare cu apă al 
comunei Micești. Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei 
Micești nr. 16 din 04.10.2016 
privind aprobarea modificării si 
completării Hotărârii Consiliului 
Local al Comunei Micești Nr. 
38/16.11.2015 privind aprobarea 
documentaţiei pentru delegarea 
gestiunii Serviciului public de 
alimentare cu apă al comunei 
Micești. 3) Aria teritorială unde 
urmează a se presta/furniza servi-
ciul/activitatea: Teritoriul admi-

nistrativ al Comunei Micești din 
Judeţul Argeș. 4) Activitatea/
serviciul care urmează să fie 
prestată /prestat/furnizată /
furnizat detaliat pe activităţi: 
Delegarea de gestiune a Servi-
ciului public de alimentare cu apă 
al comunei Micești din Judeţul 
Argeș. 5) Durata contractului de 
delegare a gestiunii: 1 an. 6) 
Denumirea, numărul de telefon  
și de fax  și adresa de e-mail ale 
biroului/persoanei de la care se 
poate solicita documentaţia  de 
delegare, precum  și modalităţile 
de obţinere a documentaţiei: 
Primăria Comunei Micești, Sat 
Micești, Str. Principală, Comuna 
Micești, Judeţul Argeș,  Tel./Fax: 
0248234002, e-mail: primaria.
micesti@yahoo.com. Documen-
taţia poate fi obţinută în una 
dintre următoarele modalităţi: pe 
site-ul propriu:  www.comunami-
cesti.ro; de la sediul Primăria 
Comunei Micești. 7) Dacă este 
cazul, costul  și condiţiile de plată 
în vederea obţinerii documenta-
ţiei  de delegare: Documentaţia 
de atribuire poate fi obţinută în 
urma unei solicitări scrise. 8) 
Termenul limită de depunere a 
ofertelor, data  și ora, adresa la 
care se depun / transmit ofertele: 
07.12.2016, ora 16 – Primăria 
Comunei Micești, Sat Micești, Str. 
Principală, Comuna Micești, 
Judeţul Argeș, la Registratură. 9) 
Data, ora  și locul deschiderii 
ofertelor: 08.12.2016, ora 10 - la 
sediul  Primăriei  Comunei 
Micești: Sat Micești, Str. Princi-
pală, Comuna Micești, Judeţul 
Argeș. 10) Dacă este cazul, garan-
ţiile solicitate : 250 lei. 11) Durata 
de valabilitate a ofertei : 90 de zile 
calendaristice de la data depu-
nerii ofertelor. 12) Pagina  web pe 
care este disponibilă documen-
taţia: www.comunamicesti.ro.

l Anunţ privind licitaţia publică 
deschisă pentru concesiunea 
serviciului public local de trans-
port persoane prin curse regulate 
pe raza Unităţii Administrativ 
Teritoriale a Municipiului Aiud: 
a)Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și de fax, adresa de e-mail: 
Unitatea Administrativ Terito-
rială Municipiul Aiud, judeţul 
Alba, localitatea Aiud, cod 
515200, str.Cuza Vodă, nr.1, 
telefon: 0258.861.310, fax: 
0258.861.280, e-mail: office@aiud.
ro, tehnic@aiud.ro. b)Hotărârea 
privind stabilirea modalităţii de 
gestiune: HCL Aiud nr.37 din 24 
februarie 2016, privind aprobarea 
Studiului de Oportunitate pentru 
delegarea gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane 
pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Aiud și stabilirea 
modalităţii de delegare; Ordinul 
nr.263 din 6 decembrie 2007, 
privind aprobarea Norme-
lor-cadru privind modalitatea de 
atribuire a contractelor de dele-
gare a gestiunii serviciilor de 
transport public local. c)Aria 
teritorială, trasee, grup de trasee: 
Aria teritorială a Unităţii Admi-
nistrativ Teritoriale Municipiul 
Aiud. Traseele pe care se 
prestează serviciul sunt: Traseul 
nr.1: Aiud-Aiudul de Sus-Măgi-
na-lungime traseu-9,5km; Traseul 
nr.2: Aiud-Ciumbrud-Sîncrai-lun-
gime traseu-10,5km; Traseul nr.3: 
Aiud-Ciumbrud-lungime traseu-

6,6km; Traseul nr.4: Aiud-Gîm-
baș-Păgida-lungime traseu-8km; 
Traseul nr.5: Aiud-Gîrbova de 
Jos-Gîrbovița-Gîrbova de 
Sus-lungime traseu-17km; 
Traseul nr. 6: Aiud-Gîrbova de 
Jos-lungime traseu-7km; Traseul 
nr.7 :  Aiud-Hepat- lungime 
traseu-3km; Traseul nr. 8: 
Aiud-Gheorghe Doja-lungime 
traseu-2km; Traseul nr.9: Aiud-
Hotar 34-lungime traseu-2km. d) 
Serviciul /activitatea care 
urmează să fie prestat /prestată /
furnizat /furnizată /detaliat /deta-
liată pe activităţi: Concesiunea 
serviciului public local de trans-
port persoane prin curse regulate 
pe raza Unităţii Administrativ 
Teritoriale a Municipiului Aiud. 
e)Durata contractului de delegare 
a gestiunii: 72 luni începând de la 
data atribuirii contractului. f)
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și de fax și adresa de 
e-mail ale biroului /persoanei de 
la care se poate solicita documen-
taţia de delegare, precum și 
modalităţile de obţinere a docu-
mentaţiei: Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Aiud, 
Compartiment Achiziţii Publice, 
Investiții -Direcţia Tehnică, locali-
tatea Aiud, judeţul Alba, cod 
515200, str.Cuza Vodă, nr.1, 
telefon: 0258.861.310, interior: 39, 
fax: 0258.861.280, e-mail: tehnic@
aiud.ro, persoane de contact: 
Viorica Scrobotă, Ovidiu Boancă. 
Documentaţia de atribuire a dele-
gării se pune la dispoziţia oricărei 
persoane interesate care a înaintat 
o solicitare, în mod gratuit, în una 
dintre următoarele modalităţi: a)
direct, nerestricţionat, pe site-ul 
propriu: www.aiud.ro -Informații 
Utile -Informații de interes public 
-Concesiuni - Documentaţie de 
transport; b)pe suport hârtie și/
sau pe suport magnetic /optic prin 
e-mail: tehnic@aiud.ro. g)Dacă 
este cazul, costul și condiţiile de 
plată în vederea obţinerii docu-
mentaţiei de delegare: Nu este 
cazul. h)Termenul-limită de depu-
nere a ofertelor, data și ora, 
adresa la care se depun/transmit 
ofertele: 13.12.2016, ora 16.00, 
Primăria Municipiului Aiud, 
localitatea Aiud, judeţul Alba, str.
Cuza Vodă, nr.1, cod 515200. i)
Data, ora și locul deschiderii ofer-
telor: 14.12.2016, ora 11.00, 
Primăria Municipiului Aiud, 
localitatea Aiud, judeţul Alba, str.
Cuza Vodă, nr.1, cod 515200. j)
Garanţii solicitate: Garanţia de 
participare -30.000Lei. Perioada 
de valabilitate a garanţiei de 
participare este de 120 zile. k)
Durata de valabilitate a ofertei: 
Perioada de valabilitate a ofertei 
este de 120 zile.

l Lichidator judiciar provizoriu, 
societăţi profesionale de insol-
venţă, asociate prin contract, 
YNA Consulting SPRL ȘI 
Consultant Insolvenţă SPRL, cu 
sediul procesual ales în Drobe-
ta-Turnu-Severin, str. Mărășești, 
nr. 18, jud. Mehedinţi, anunţă 
licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor imobile exis-
tente în proprietatea debitoarei 
SC Izometal-Magellan SRL, cu 
sediul în Drobeta-Turnu-Severin, 
str. I .C. Brătianu, nr. 11, parter, 
camera 2, judeţul Mehedinţi, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Mehedinţi sub nr.  

J25/276/2012, având cod de iden-
tificare fiscală nr.6633311, aflată 
în procedura de faliment, 
conform sentinţei nr.177/2016 din 
ședinţa publică din data de 
16.05.2016 pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi în dosar nr. 
6902/101/2012,  după cum 
urmează: 1.*Proprietate imobi-
liară compusă din teren intra-
vilan + clădire cu destinaţie 
comercială, CF401198, maga-
zinul Supermiva, situată în 
municipiul Lugoj, str. Timișoarei, 
nr. 62, jud.Timiș, compusă din 
teren intravilan curţi construcţii 
cu S=1.245mp, compus din 
a l ip i r ea  a  2  t e renur i  cu 
S=765mp, nr. cadastral top. 
398-399/b/2/1 și nr top. 398-399/
b/2/2 și teren cu S=480mp, nr. 
cadastral top. 401-402/1 și 
construcţie C1 cu destinaţia 
spaţiu comercial, corpul A și 
corpul B al complexului comer-
cial Supermiva, în structură 
S+P+E, nr.  cadastral  top. 
398-399/b/2/1 și nr. top. 398-399/
b/2/2, având Sc la sol=545mp și 
Scsubsol=162,30mp, Scdes-
f = 1 . 2 5 2 , 3 0 m p  ș i  S u t i l -
desf.=1.027,25mp*, la preţul de 
p o r n i r e  a  l i c i t a ţ i e i  d e 
397.920,00Euro (echivalentul în 
lei la cursul BNR din ziua plăţii), 
valoarea nu include TVA. Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile, o 
reprezintă Sentinţa nr. 160/2016 
din ședinţa publică din data de 
25.04.2016 pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi în dosarul nr. 
6902/101/2012/a138, prin care 
s-a dispus ridicarea suspendării 
acţiunilor pentru realizarea 
creanţei și valorificarea bunurilor 
pentru bunurile grevate de 
sarcini în favoarea BRD Groupe 
Societe Generale SA. Licitaţia va 
avea loc la punctul de lucru al 
debitoarei situat în localitatea 
Timișoara, str. Enric Baader, 
nr.13, jud. Timiș, la data de 
22.11.2016, ora 13.00, iar în cazul 
în care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, licitaţia va fi reluată, în 
aceleași condiţii, la data de 
06.12.2016, ora 13.00, la data de 
20.12.2016, ora 13.00, la data de 
03.01.2017, ora 13.00, la data de 
17.01.2017, ora 14.00, respectiv 
la data de 31.01.2017, ora 13.00. 
Participarea la licitaţie este 
condiţionată de achiziţionarea 
caietului de sarcini și consem-
narea unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei, 
până la începerea licitaţiei în 
contul unic de insolvenţă deschis 
la Banca Comercială Carpatica, 
sub nr. RO98CARP036000766158 
RO01. Invităm pe toţi cei care vor 
să se prezinte la ședinţa de licitaţie 
la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop și pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somăm pe toţi cei care 
pretind vreun drept asupra imobi-
lelor să anunţe lichidatorul judi-
ciar înainte de data stabilită 
pentru vânzare în termen, sub 
sancţiunea prevazută de lege. 
Informaţii suplimentare, privind 
bunurile scoase la licitaţie, la tele-
f o a n e l e :  0 2 5 2 / 3 2 8 . 2 9 3 , 
0744.528.869, 0252/354.399, 
0742.592.183, 0256/220.827 sau 
0745.267.676 și pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro și www.consul-
tant-insolventa.ro

PIERDERI  
l Pierdut cartela atestat transport 
marfa si persoane pe numele 
Serbanescu Florin. Il declare Nul

l Societatea ICCO ENERG SRL, 
avand CUI 22500279, declar pier-
dute biletele la ordin seriile 
UGBI3BB 0769094, UGBI3BB 
0769095, UGBI3BB 0795446. 
Acestea devin nule in mainile oricui 
s-ar afla.

l Pierdut CPC, pe numele Balan 
Liviu- Constantin, il declar nul.

l Proces-verbal nr.32143/1993, 
Conract vanzare cumparare, 
Schita apartament, str.Radu 
Constantin 23, bl.Z17, ap.21, 
parter, sector.5, pe numele Stan 
Stela. Le declar nule.

l Pierdut Proces-verbal preda-
re-primire Contract casa Aleea 
Leresti nr.8, bl.D1, sc.A, ap.2, 
sector.5, pe numele Radut Aneta. Il 
declar nul.

l Pierdut Dovada achitare inte-
grala pe numele Gheorghita Silvia 
si Gheorghita Corneliu. O declar 
nula.

l Pierdut Carnet student si legiti-
matie de student, Facultatea de 
Matematica si Informatica, pe 
numele Marin Raluca Madalina. 
Le declar nule.

l S.C. Agrotur S.R.L., cu sediul in 
comuna Calinesti, jud.Teleorman, 
avand CUI 24149906, declar 
pierdut Certificat Constatator 
nr.512696/06.08.2012 emis de ORC 
de pe langa Tribunalul Teleorman. 
Se declara nul.

l Sever Best Imp Exp S.R.L. cu 
sediul în Drobeta Turnu Severin, 
str. N. Grigorescu nr.22, C.U.I. 
34269390, număr RC J25/94/2015, 
declară pierdut certificatul consta-
tator emis de oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Mehedinţi la data de 23.03.2015. Se 
declară nul.

l SEMOO Inter Invest S.R.L cu 
sediul în București, Șos. Fundeni 
nr.74, Sector 2, înmatriculată în 
Reg i s t ru l  Comerţu lu i  cu 
J40/6981/2015, C.U.I. 32220063, 
anunţă pierderea certificatului 
constatator emis pentru punctul de 
lucru din Com. Dobroești, sat 
Fundeni, str. Lt. Moga nr.16, judeţ 
Ilfov. Îl declarăm nul.

l Urâtu A. Ștefan Intreprindere 
Familială cu sediul în București, 
sectorul 3, Aleea Adrian Cîrstea 
nr. 12A, bloc 43, scara 1, etaj 6, 
ap. 36, C.U.I. 22638256, declar 
pierdută (nulă) ștampila rotundă 
a firmei.

l Declar pierdut (nul) atestat de 
marfă eliberat de A.R.R. Ialomița 
pe numele Costache Nelu.

l Declar pierdute și nule urmă-
toarele titluri de plată emise de 
A.N.R.P.: 31642- 20.08.2015, 
45238- 05.08.2016, 16488- 
21.07.2014, 16486- 21.07.2014, 
31991- 2015, 31992- 2015, 45589- 
2016, 45591- 2016, pe numele 
Bălteanu Sanfiu Cătălina 
Alexandra, Cocis Maria Teodora.

ANUNȚURI




