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OFERTE SERVICIU
l Angajez angenţi securitate cu 
atestat, în zona Militari şi Calea 
Plevnei. 0736.376.237

l Companie italiană angajează 
secretară part-time. Vă rog 
trimiteţi CV la: eosital@gmail.
com

l Asociatie de proprietari 
angajam paznici cu contract de 
munca .  Te lefon  contact 
0744346377.

l SC Halis Kamer SRL din 
Arad angajeaza manipulant 
marfuri. Cunostiinte de limba 
engleza si araba constituie  
avantaj. Cei interesati sunr 
rugati sa trimita CV la adresa 
de email mengrup@yahoo.com 
pana la data de 11.08.2017.

l Politia Locala Rm. Sarat, cu 
sediul in Rm. Sarat, str. Victo-
riei, nr. 95-107 scoate la concurs 
urmatoarele functii publice de 
executie vacante: - politist local, 
clasa III, grad profesional prin-
cipal in cadrul   Serviciului 
"Ordine Publica"; - politist local, 
clasa I, grad profesional debu-
tant in cadrul Serviciului "Disci-
plina si Siguranta Rutiera". 
Concursul va avea loc la sediul 
Politiei Locale Rm. Sarat si se 
va  desfasura  dupa cum 
urmeaza:  -  29 .08.2017 - 
04.09.2017 selectia dosarelor; - 
07.09.2017 proba sportiva 
(emilinatorie); - 11.09.2017 
proba Scrisa;  - 15.09.2017 proba 
interviu. Conditiile de partici-
pare si bibliografia vor fi afisate 
atat la sediul Politiei Locale cat 
si pe site. Dosarele de inscriere 
la concurs   se pot depune in 
termen de 20 de zile de la data 
publicarii anuntului, la sediul 
Politiei Locale   Rm. Sarat si 
trebuie sa contina in mod obli-
gatoriu documentele prevazute 
in art.49 din H.G. nr.611/2008, 
actualizata. Relatii suplimen-
tare se pot obtine la sediul Poli-
tiei Locale  Rm. Sarat sau  la 
numarul de telefon 0238560101.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, B-dul Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.3, județul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante de: -Compartiment 
Activități Sportive și de Agre-
ment Club Nautic, -funcționar 
(nr.posturi: 1). Concursul se va 
desfășura astfel: -depunere 
dosare concurs: 08.08.2017, ora 
08.00-22.08.2017, ora 16.30; 
-selecția dosarelor: 23.08.2017; 
-proba scrisă: 30.08.2017, ora 
10.00; -interviul: 04.09.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții specifice: -funcționar 
-Compartiment Activități Spor-
tive și de Agrement Club 
Nautic: -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă -minim 6 
luni. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Compartiment Juridic, 
Relaţii cu Publicul, Resurse 
Umane, de luni până joi, între 

orele 08.00-16.30, vineri, între 
orele 08.00-14.00, sau la telefon: 
0349.738.657. 

l Spitalul General Căi Ferate 
Drobeta-Turnu Severin, cu 
sediul în B-dul Carol I, nr. 5-7, 
jud. Mehedinţi, loc. Drobe-
ta-Turnu Severin, organizează 
concurs pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a unui 
post contractual, de execuţie, 
vacant de asistent medical gene-
ralist, debutant, la Comparti-
ment de Management al 
Calităţii Serviciilor Medicale. 
Condiţii de participare: asistent 
medical generalist cu PL, fără 
vechime. Concursul se va orga-
niza conform calendarului 
următor: -22 august 2017, ora 
14.00, termenul-limită de depu-
nere a dosarelor; -04 septembrie 
2017, ora 10.00 -proba scrisă; 
-06 septembrie 2017, ora 10.00 
-proba interviu. Detalii privind 
condițiile specifice și bibliografia 
de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul Spitalului General Căi 
Ferate Drobeta-Turnu Severin, 
telefon: 0252.317.339. 

l Spitalul Clinic Nicolae 
Malaxa localitatea București, 
Şos.Vergului, Nr.12, Sector 2, 
organizează la sediul spitalului 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor  posturi  vacante 
contractuale de execuţie, peri-
oadă nedeterminată, conform 
HG nr. 286/2011, de: -asistent 
medical generalist debutant -PL 
-Secţia Recuperare, med.fizică și 
balneologie; -moașă principală 
-SS -Secţia Cl.Obstetrică gineco-
logie; -asistent medical principal 
generalist -PL -Secţia Cl.Obste-
trică ginecologie; -asistent 
medical principal generalist -PL 
-Secţia Cl. Medicină internă; 
-asistent medical generalist -PL 
-Cabinet endoscopie; -asistent 
medical principal radiologie -PL 
-Laborator Radiologie și imagis-
tică medicală; -asistent medical 

generalist -PL -Sterilizare; 
-registrator medical principal 
-Compart.evaluare și statistică 
medicală; -referent de speciali-
tate I Serv.Administrativ- 
tehnic; -economist 1A -Biroul 
RUNOS -Salarizare; -infirmieră 
-Secţia Recuperare, med.fizică și 
balneologie; -referent de specia-
litate I -Compartiment Achiziţii 
Publice. Condiţiile generale și 
specifice pentru: -Asistent 
medical generalist debutant 
-PL: -diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă; 
-fără vechime; -Moașă princi-
pală -SS: -diplomă de licenţă în 
specialitate; -examen pentru 
obţinerea gradului de principal; 
-5 ani vechime în specialitate; 
-Asistent medical principal 
generalist, radiologie -PL: 
-diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă; 
-examen pentru obţinerea 
gradului de principal; -5 ani 
vechime în specialitate; -Asis-
tent  medical  general i s t : 
-diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă; -6 
luni vechime în specialitate; 
-Registrator medical principal: 
-diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de 
studii medii; -examen pentru 
obţinerea gradului de principal; 
-4 ani vechime în specialitate; 
-Referent de specialitate I: 
-diplomă de licenţă; -6 ani și 6 
luni vechime în specialitate; 
-Economist 1A: -diplomă de 
licenţă; -6 ani și 6 luni vechime 
în specialitate; -Infirmieră: 
-școală generală; -curs de infir-
miere; -6 luni vechime în specia-
litate; -Referent de specialitate 
I- Comp.Achiziţii Publice: 
-diplomă de licenţă; -6 ani și 6 
luni vechime în specialitate. 
Condiţii specifice: curs expert 
achiziţii publice. Data concur-
sului: 29.08.2017, ora 10.00 
-proba scrisă; 01.09.2017 -inter-
viul, ora 10.00. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r : 
16.08.2017, până la ora 15.00. 
Calendarul de desfășurare a 

concursului, bibliografia și 
tematica se afișează la sediul și 
pe site-ul spitalului: www.spital-
malaxa.ro. Date de contact: 
E c . A n g h e l  D a n i e l a , 
tel.021.255.50.85.

l Spitalul Clinic de Obstetrică 
și Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” cu sediul în București, 
str.Calea Giulești nr. 5, sector 6, 
organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiilor de: Asistent 
medical generalist cu studii 
superioare, 1 post-Camera de 
gardă ,  temporar  vacant 
(contractual); conform HG nr. 
286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014 și 
Dispoziţia Primarului General 
al Municipiului București nr. 
1709/2014. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 23.08.2017, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 
28.08.2017, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 31.08.2017, 
ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: condiţii generale: - 
cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; 
- cunoaște limba română, scris și 
vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; - 
capacitate deplină de exerciţiu; 
- stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; - 
îndeplinește condiţiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul/candi-
data) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu 

intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea.  Condiţii 
specifice: - diplomă de licenţă în 
specialitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 
14.08.2017, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” București, str.Calea 
Giulești nr.5, sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalului 
Clinic de Obstetrică și Gineco-
logie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
București, persoană de contact: 
Ec.Manolache Elena, telefon: 
021 / 303.50.50.

l Filiala Judeţeană Teleorman 
a AcoR în temeiul Legii nr. 
53/2003 -Codul Muncii, republi-
cată, a Regulamentului -cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a crite-
riilor de promovare în trepte 
profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
HG nr. 286/2011 și a Legii nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice,organizează la sediul 
Consiliului judeţean Teleorman, 
din Municipiul Alexandria 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante: 1. 1 Post Auditor 
public asistent cu minim 1 an 
vechime, 2. 1 Post Auditor 
public principal cu minim 3 ani 
vechime, 3. 1 Post de Auditor 
public superior –Şef birou cu 
minim 10 ani vechime. Pot 
participa la concurs persoanele 
care îndeplinesc următoarele 
condiții :  1.  are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic și domici-
liul în România; 2. cunoaște 
limba română, scris și vorbit; 3. 
are vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; 4. are 

capacitate deplină de exercițiu; 
5. are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale de medicul 
de familie sau de unitățile sani-
tare abilitate; 6. îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, 
de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; 7. nu a 
fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, 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 exer-
citarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit 
reabilitarea. Conditii Specifice: 
1. Studii de specialitate după 
cum urmează: -Studii superi-
oare de lungă durată în 
domeniu acreditate, absolvite cu 
diplomă de licență- economice. 
Concursul se va organiza de pe 
următorul calendar: Data limită 
pentru depunerea dosarelor: 
28.08.2017; Selecţia Dosarelor: 
30.08.2017; Proba scrisă: 
01.09.2017, orele 10,00 la sediul 
Consiliului judeţean Teleorman, 
Proba  interviu: 04.09.2017, 
orele 10,00 la sediul Consiliului 
judeţean Teleorman. Dosarele 
se depun la sediul Primăriei 
comune i  Ta lpa ,  jude ţu l 
Teleorman –Secretar comisie –
Dl Sandu Ilie. Detalii privind 
bibliografia de concurs se pot 
obţine la sediul Primăriei 
comune i  Ta lpa ,  jude ţu l 
Teleorman tel .0247/898255.

l Anunţ Concurs: În conformi-
tate cu prevederile H.G. nr. 
286/2011, modificata si comple-
tata prin  HG 1027 / 2014 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova, 

tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 78211/03.08.2017. În 

temeiul art. 250, alin. (2) din. Legea 207/2015 privind Codul de 

Procedură, S.F.M. Câmpina organizează, la sediul din Câmpina, 

Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în vederea vânzării 

următoarelor bunuri sechestrate: - În data de 18.08.2017, ora 

11.00, autoturism Ford Focus AC Break, capacitate cilindrică 1590 

cmc, an fabricație 1998, preț de pornire 2.136 lei, proprietatea 

debitorului Ciobanu Nicolae Daniel - Comarnic, jud. Prahova; - În 

data de 21.08.2017, ora 13.00, teren extravilan 2351 mp, 

categoria fâneață, situat în Comarnic, „punct Florei”, lot 1, tarla 

55, parcela F494, preț de evaluare 26.456 lei, teren extravilan 

2759 mp categoria fâneață, situat în Comarnic, „punct Florei”, lot 

2, tarla 54, parcela F474, preț de evaluare 30.923 lei, teren 

extravilan 2897 mp categoria fâneață, situat în Comarnic, „punct 

Florei”, tarla 53, parcela F459, preț de evaluare 29.205 lei, 

proprietatea debitoarei Onea Lucia - Comarnic, jud. Prahova; - În 

data de 22.08.2017, ora 13.00, autoutilitară Furgon Mercedez 

Benz Sprinter 208 CDI, capacitate cilindrică 2148 cmc, an 

fabricație 2000, preț de evaluare 10.846 lei, autoutilitară Furgon 

Volkswagen Transporter, capacitate cilindrică 1896 cmc, an 

fabricație 2000, preț de evaluare 7.767 lei,  proprietatea S.C. 

Mircost S.R.L. - Câmpina, jud. Prahova. Prețurile de pornire a 

licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi consultate la 

sediul S.F.M. Câmpina, la sediul primăriei în raza căreia se află 

bunurile și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare 

privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 

ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010, 0244.376011, 

persoana de contact: dna. Tifigiu Cristina.
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profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, prevederile 
Legii nr. 153/2017 privind salari-
zarea personalului platit din 
fonduri publice, prevederile 
Legii nr. 53/2003, modificată şi 
completată privind Codul 
muncii, prevederile Legii nr. 
188/ 1999, modificată şi comple-
tată privind statutul funcţiona-
rilor publici, Primăria comunei 
Talpa, cu sediul în com. Talpa, 
str. 22 Decembrie 1989, nr. 1 cod 
fiscal 6826843, anunţă organi-
zarea concursului pentru 
ocuparea pe durată nedetermi-
nată a următorelor  posturi 
vacante din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului 
comunei Talpa: Posturi de 
natură contractuală: 1 post refe-
rent, 1A, Studii M, Gradaţia 5, 1 
post referent, 1A, Studii M, 
Gradaţia 5,1 post guard, Studii 
G, Gradatia 4. Funcţii publice: 1 
post inspector,  Studii  S, 
Gradaţia 1. Condiţii generale de 
participare la concurs: Poate 
participa la concursul pentru 
ocuparea postului vacant menţi-
onat persoana care îndeplineşte 
următoarele condiţii: a) are 
cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris 
şi vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile 
legale; d) are capacitate deplină 
de exerciţiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; f) îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; g) 
nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 

serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exer-
citarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; Condiţii de partici-
pare specifice: Concursul constă 
în trei etape succesive: -selecţia 
dosarelor; -proba scrisă; -inter-
viul. Data limită de depunere a 
dosarelor: 8 .09.2017. Concursul 
se va organiza la sediul Primă-
riei comunei Talpa, Sala de 
şedinţe, după cum urmează: 
-selecţia dosarelor: 11.09.2017, 
-proba scrisă 11.09.2017, ora 
10.00, -interviu 14.09.2017, ora 
10.00. Data publicării şi afişării 
anunţului: 3.08.2017. Pentru 
înscrierea la concurs candidaţii 
vor prezenta un dosar de 
concurs care va conţine urmă-
toarele documente: a) cerere de 
înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare; 
b) curriculum vitae –CV; c) 
copia actului de identitate sau 
orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după 
caz; d) copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor şi 
ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, copiile 
documentelor care atestă înde-
plinirea condiţiilor specifice; e) 
copia carnetului de muncă, 
conformă cu originalul, sau 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în 
meserie şi/ sau în specialitatea 
studiilor şi respectiv în cea de 
conducător auto; f) cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are 
antecedente penale care sa-l 
facă incompatibil cu funcţia 
pentru care candidează. (Candi-
datul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antece-
dente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel 

mai târziu până la data desfăşu-
rării primei probe a concur-
sului); g) adeverinţa medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului, de către un cabinet 
medical specializat în ceea ce 
priveşte examinarea conducăto-
rilor auto; h) aviz psihologic. 
Copiile de pe actele prevazute 
mai sus se prezinta însoţite de 
documentele originale, iar ele se 
certifică pentru conformitate cu 
originalul de către secretarul 
Comisiei de concurs. Condiţiile 
de desfăşurare a concursului, 
condiţiile de participare la 
concurs, tematica şi bibliografia 
stabilita se afişează la sediul 
instituţiei. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Talpa.

l Şcoala Gimnazială Specială 
,,Sf.Mina” cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.George 
Enescu,  nr.7,  judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
v a c a n t e  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, de: infirmier, 1 
post. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarea 
condiţie: Studii generale, certi-
ficat absolvire curs de infirmier, 
nu necesită vechime. Concursul 
se va desfăşura astfel: Proba 
scrisă în data de  30.08.2017, 
ora 10.00, Interviul în data de 
31.08.2017, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul unităţii din Str.
George Enescu, nr.7. Relaţii 
suplimentare la sediul: Str.
George Enescu, nr.7, persoană 
de contact: Şania Carmen, 
telefon: 0251.592.120.

l Spitalul Militar de Urgenţă 
„Dr. Alexandru Gafencu”, cu 
sediul în localitatea Constanţa, 
bd. Mamaia, nr. 96, judeţul 
Constanţa organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei 
funcţii vacante de conducere, de 
personal civil contractual, pe 
durată nedeterminată, astfel: 
şef birou gr. I, în Biroul manage-
mentul calităţii serviciilor medi-
cale, 1 post. Condiţii specifice 
privind ocuparea postului: 
studii superioare cu diplomă de 
licenţă în domeniile medicină 
(medici), juridic sau economic; 
curs de pregătire în domeniul 
calităţii serviciilor medicale, 
organizat de Şcoala Naţională 
de Sănătate Publică, Manage-
ment şi Perfecţionare în Dome-
niul Sanitar Bucureşti sau de 
Autoritatea Naţională pentru 
Calificări sau dovada înscrierii 
şi achitării acestui curs; minim 2 
ani vechime în specialitatea 
studiilor medicale (medici), 
juridice sau economice; cunoş-
tinţe minime operare calculator. 
Termen de depunere al dosa-
relor de concurs, la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă „Dr. 
A l e x a n d r u  G a f e n c u ” 
Constanţa: 23.08.2017, orele 
15.30. Concursurile se vor 
desfăşura astfel: Proba scrisă în 

data de 11.09.2017, începând cu 
ora 10.00; Proba de interviu în 
data de 14.09.2017, începând cu 
ora 10.00. Loc de desfăşurare: 
sediul unităţii sanitare. Relaţii 
suplimentare: la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă „Dr. 
A l e x a n d r u  G a f e n c u ” 
Constanţa. Persoane de contact: 
Plt .adj .pr.  Bizu Aurel ia, 
tel.0241660390/ interior 107.

DIVERSE  
l Primaria Municipiului 
Ploiesti prin Administratia 
Serviciilor Sociale Comunitare 
Ploiesti, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: “Extindere 
retea termoficare si alimentare 
cu energie termica a imobilului 
situat in Ploiesti, Piata Eroilor, 
nr. 1A prin modul termic”. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru 
protectia mediului A.P.M. 
Prahova cu sediul în str. Gh. Gr. 
Cantacuzino, nr. 306, localitatea 
Ploiesti, Jud. Prahova, si la 
sediul A.S.S.C. Ploiesti din 
Ploiesti, Piata Eroilor, nr.1A, in 
zilele de luni pana vineri, intre 
orele 09:00 – 16:00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului 
A.P.M. Prahova.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare a Adunării Gene-
rale Ordinare a acţionarilor 
Electroconstrucţia Elco Bucu-
reşti S.A. în insolvenţa cu reor-
ganizare, cu sediul în Bucureşti, 
sector 4, Str. General Candiano 
Popescu nr. 3.  Administratorul 
special al societăţii dl. Stancu 
Nicu convoacă  în baza prevede-
rilor art. 2517 din Codul Civil  şi 
a Legii 31/1990 adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor 
societăţii Electroconstrucţia  
Elco  Bucureşti S.A., la data de 
12 septembrie 2017, ora 11.00 la 
sediul societăţii pentru acţio-
narii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
08.08.2017, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea 
prescrierii dividentelor aferente 
anului 2011 şi înregistrarea lor 
la capitolul “Alte venituri ”al 
societăţii. 2.  Aprobarea  rapor-
tării contabile la 30.06.2017 a 

societății. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionată, 
adunarea generală a acţiona-
rilor se va ţine tot la sediul 
societăţii la data de 19 septem-
brie 2017, ora 11.00, cu aceeaşi 
ordine de zi. Formularele de 
procură pentru participare la 
adunarea generală sunt disponi-
bile la sediul societăţii. Procurile 
se vor depune în original la 
sediul societăţii, până la data de 
05.09.2017 inclusiv. Materialele 
de interes pentru acţionari 
pentru această şedinţă de 
adunare generală se pot 
consulta la sediul societăţii, 
începând cu data de 12.08.2017. 
Administrator special Stancu 
Nicu.

LICITAȚII  
l Primăria Comunei Rugi-
noasa, judeţul Iaşi, organizează 
în data de 06.09.2017, ora 13.00, 
licitaţie publică  -negociere 
directă cu strigare în vederea 
concesionării suprafeţei de 
500mp, teren situat în intravi-
lanul satului Rediu, comuna 
Ruginoasa, judeţul Iaşi -T-12 
parcela 548. Persoanele fizice şi 
juridice interesate pot achizi-
ţiona caietul de sarcini începând 
cu data de 11.08.2017, la sediul 
Primăriei Ruginoasa, de unde 
pot obţine şi relaţii suplimentare 
l a  t e l .  0 2 3 2 . 7 3 4 . 3 6 1 
/0766.461.702.

l SC Simona Prahova SRL, 
prin lichidator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile aflate in patri-
moniul societatii debitoare 
conform raportului de reeva-
luare si a regulamentului de 

vanzare a bunurilor ce au fost 
incuviintate de Adunarea 
Creditorilor din 26.02.2015. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de reevaluare. Licita-
tiile vor avea loc pe data de: 
1 0 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  1 7 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
2 2 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
0 7 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 4 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 8 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
19.09.2017 si 21.09.2017 orele 
13.00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile 
de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l Consiliul Local Breaza, str. 
R e p u b l i c i i ,  n r. 8 2 B ,  t e l : 
0 2 4 4 / 3 4 0 . 5 0 8 ,  f a x : 
0244/340.528. e-mail: primaria-
breaza@yahoo.com, organi-
zează: Licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea unui 
teren în suprafaţă de 78 mp 
proprietate privată a oraşului 
situat în Breaza, str. Drum 
Nou, f.n., T16, P969, judeţul 
Prahova. - data licitaţiei: 
29.08.2017 ora 10:30 la sediul 
Primăriei Breaza; data limită 
de depunere a documentelor 
prevăzute în Caietul de sarcini: 
28.08.2017, ora 15:30; preţul de 
pornire al licitaţiei: 2400 lei 
fără TVA; taxa de participare 
la licitaţie: 300 lei, nerambur-
sabil; preţul Caietului de 
sarcini: 20 lei, nerambursabil şi 
se poate procura de la sediul 
Primăriei oraşului Breaza; 
garanţia de participare: 1000 
lei; regimul juridic, economic şi 
tehnic este cel din Certificatul 
de Urbanism parte integrantă 
din documentaţia de licitaţie.

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

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

aparținând: SC AMOB MANAGEMENT & CONSULTING SRL - Bradu, 

după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: 

Autoturism Renault Symbol, berlină, capacitate 1461, motorină, 

culoare albastru, serie șasiu VF1LB8N0538645200, AG-53-MOB, 

9.147 lei; Autoturism Renault Symbol, berlină, capacitate 1461, 

motorină, culoare albastru, serie șasiu VF1LB8N0538645182, 

AG-63-MOB, 9.604 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din 

cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. 

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

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

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

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

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

IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - 

AJFP Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la 

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

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

Fiscală; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin 

care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Licitația va avea loc în data de 18-08-2017, ora 11:00:00, la 

sediul AJFP Argeș, mezanin 2, camera 2. Bunurile sunt libere de 

sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

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

2, tel. 0248.211511 - 3410.
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l Penitenciarul Tg-Jiu, cu 
sediul în strada V. Alecsandri, 
nr. 23, telefon/fax 0253/216290, 
0253/219438 organizează lici-
tație publică deschisă cu stri-
gare în vederea închirierii unui 
spațiu destinat amplasării unui 
automat de băuturi calde/cafea 
în suprafață totală de 1 mp. 
Prețul de pornire a licitației 
publice este de 74 lei/mp/lună. 
Valoarea minimă a salturilor de 
licitare este de 10 lei/mp/lună, 
iar valoarea garanției de parti-
cipare de 17 lei. Documentația 
descriptivă și caietul de sarcini 
se pot ridica de la sediul 
unității Penitenciarului Tg Jiu. 
Ofertele vor fi depuse până la 
data de 23.08.2017, ora 15.00. 
Licitația va avea loc la sediul 
Penitenciarului Tg-Jiu, strada 
V. Alecsandri, nr. 23, la data de 
24.08.2017 ora 12.00.

l Anunț Vânzare. Bdo Busi-
ness Restructuring SPRL, 
lichidator judiciar al debitoarei 
Confort S.A. anunță organi-
zarea vânzării, prin licitație 
publică, în data de 09.08.2017, 
ora 15:00, a următoarului activ: 
"Apartament 3 camere, în 
suprafață utilă de 63.84 mp, 
suprafața totală de 68.98 mp, și 
balcon în suprafață de 2.76 mp, 
situate în Galați, Mun. Galați, 
cartier Aurel Vlaicu, str.
Măgura, nr.4, bl.K9A, sc. 1, et. 
4, ap.16." Prețul de pornire al 
licitației este de 36.105 EUR, 
exclusiv TVA. Ofertanții care 
doresc să participe la proce-

dura de vânzare prin licitație 
publică au obligația de a 
depune până, cel mai târziu, în 
data de 08.08.2017, ora 16:00, 
la sediul organizatorului, din 
București, str. Învingătorilor, nr. 
24, clădirea Victory Business 
Center, oferta în vederea achi-
ziționării activului, în original, 
precum și documentele specifi-
cate în cuprinsul caietului de 
sarcini, ce poate fi achiziționat 
de la sediul lichidatorului judi-
ciar pentru suma de 100 Lei+ 
TVA. Pentru informații supli-
mentare va rugăm sa ne 
c o n t a c t a ț i  l a  n u m ă r u l 
021.319.94.76.

l Primăria Comunei Balc, cu 
sediul în Balc, str.Pétőfi Sándor, 
nr.48, județul Bihor, telefon: 
0259 .326 .332 ,  t e l .  / f ax : 
0259.326.330, e-mail: primaria.
balc@cjbihor.ro, cod fiscal: 
5431683, organizează licitație 
publică deschisă cu strigare 
pentru: concesionarea unei 
suprafețe de 27,24ha pădure, 
proprietate publică a comunei 
Balc, amplasată în pădurea 
UAT Balc, identificată cu nr.
topo 1236, 1239, 1248/1, 1248/2, 
132, 133, în vederea înființării 
unui complex de vânătoare. 
Durata concesionării este de 49 
de ani, cu posibilitatea prelun-
girii ei pentru o perioadă egală 
cu cel mult jumătate din durata 
sa inițială. Documentația de 
atribuire a fost întocmită în 
conformitate cu prevederile 
OUG nr.54/2006. Ofertanții 

interesați pot obține documen-
tația de atribuire pe suport 
hârtie de la Compartimentul 
Juridic, din cadrul Primăriei 
Comunei Balc,  str.Pétőfi 
Sándor,  nr.48.  Achitarea 
prețului de 100Lei pentru 
Caietul de sarcini se va face la 
casieria Primăriei Balc. Pe baza 
chitanței se va elibera Caietul 
de sarcini la Compartimentul 
Juridic. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 29 
august 2017. Ofertele se depun 
într-un singur exemplar, până 
în data de 31 august 2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Balc,  str.Pétőfi 
Sándor, nr. 48. Ședința publică 
de deschidere a ofertelor va 
avea loc în sala de ședințe a 
Consiliului Local, în data de 31 
august, ora 12.00. Eventualele 
litigii apărute vor fi soluționate 
de instanța competentă, 
r e s p e c t i v  J u d e c ă t o r i a 
Marghita, str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.2, județul Bihor, cod: 
415300, telefon: 0259.362.461. 
Anunțul de licitație va fi 
transmis către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării lui, în 
data de 31 iulie 2017. Pentru 
informații suplimentare ne 
puteți contacta la nr.de telefon: 
0259.326.332, persoană de 
contact: Sabău Roxana.  

l 1.S.FISE Electrica Serv SA- 
SISE Transilvania Nord, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str.
T a b e r e i ,  n r . 2 0 ,  t e l . 
+ 4 0 3 7 2 . 6 4 0 . 3 0 2 ,  f a x : 

+40264.205.504, organizează 
procedura de licitaţie deschisă 
pentru achiziţia de servicii 
„Închirieri utilaje” pentru 
Agenţiile din zona Transilvania 
Nord, cod CPV: 45500000-2, în 
condiţiile prevăzute în Docu-
mentaţia de atribuire. 2.Toate 
detaliile referitoare la serviciile 
solicitate, la procedura de achi-
ziţie, respectiv la acorduri-
le-cadru ce se vor încheia se 
regăsesc în Documentaţia de 
atribuire. 3. Documentaţia de 
atribuire se pune la dispoziţia 
operatorilor economici în urma 
solicitării acestora. În acest 
sens se va întocmi o cerere 
scrisă, care va fi depusă la 
Secretariatul achizitorului (str.
Taberei, nr.20, Cluj-Napoca), 
transmisă pe numărul de fax: 
+40264.205.504 sau pe adresa 
de e-mail: abel.luka@tn.electri-
caserv.ro. 4. Ofertele se vor 
depune tot la Secretariatul 
SISE TN. 5.Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
23.08.2017, ora 10.00. Data 
d e s c h i d e r i i  o f e r t e l o r : 
23.08.2017, ora 10.30.

l Executorul Judecătoresc 
Vasiliu Vicenţiu I. vinde la lici-
taţie publică în Galaţi, cartier 
Ţiglina, str. Regiment 11 Siret, 
bloc I2, ap. 27-28, în data de 
08.08.2017, ora 08.45, imobilul 
nr. 3 (compus din teren intra-
vilan /curţi și construţii), situat 
în Galaţi, str. Iasomiei, nr. 3, jud. 
Galaţi. Relaţii suplimentare la 
0236.319.150, 0722.736.632. 

PIERDERI  
l Pierdut atestat taxi  atestat 
CPC marfă și persoanae, atestat 
agabaritic, certificat ADR și 
cartelă tahograf, eliberate de 
ARR Mehedinți pe numele: 
Clement Marian. Se declară nule.

l Pierdut certificat înregistrare 
seria B nr. 3548056 eliberat la 
data de 08.05.2017 de O.R.C. 
Mehedinți pe numele: Grecu N. 
Gigel –Mirel– Intreprindere 
Individuală. Se declară nul.

l Pierdut ștampilă dreptun-
ghiulară cu nr.12780, psiholog 
cu competenţă în supervizare 
psihoterapie cognitiv- compor-
tamentală, pe numele Mocanu 
Ionel.

l Pierdut permis de conducere 
pe numele Duma Isabela Diana, 
eliberat de Ministerul de Interne 
București.

l Pierdut autorizaţie de 
construcţie  nr. 397/61428  din  
03 .07 .2006,  e l iberată  de 
Primăria sector 4, pe numele 
Constantin Gheorghiţă.

l Pierdut act concesiune pentru 
două locuri de veci, nr.760, 
eliberat de Administraţia Cimi-
tirului Mogoșoaia de părintele 
Lefter, în octombrie 1982, pe 
numele Nae Vasile.

l Pierdut cotract inchiriere pe 
numele Axinte Ciprian Marian 

pt. Apartament nr. 7, Sos. 
Cotroceni nr. 21, sector 6 Bucu-
resti. Declar nul.  

l A fost pierdută legitimația de 
membru, emisă de Baroul Bucu-
rești-UNBR, pe numele av. 
Velicu I. Daniel-Cătălin.

l SC Total Asset Management 
SRL, cu sediul în Loc.Buchin, 
Str.Lunca Grofului,  nr.1, 
clădirea C7, etaj 2, biroul 211, 
Judeţul Caraș-Severin, având 
CUI 7880018, declar pierdute 
documentaţia aferentă Auto-
r i z a ţ i e i  d e  d e s f i i n ţ a r e 
nr.422/14.04.2006 emisă de 
Municipiul București, Primăria 
Sectorului 3, și  documentaţia 
aferentă Autorizaţiei  de 
Construire nr.609/08.07.2010 
emisă de Municipiul București, 
Primăria Sectorului 3. 

l Pierdut atestat manager de 
transport marfa eliberat de 
ARR Valcea pe numele Floroiu 
Maria (Vint Maria), din jud. 
Valcea, localitatea Dragasani, 
Aleea Tineretului, nr. 5, Bl. G2, 
sc. A, ap. 14. Se declară nul. 

SC Euskaltel SRL cu sediul 
in Timisoara, str. Eugeniu de 
Savoya nr. 12, avand CUI 
25493052, declar pierdut 
certificat de inregistrare seria 
B nr. 1937920 emis de ORC 
de pe langa Tribunalul Timis 
pe data de 29.04.2009 si 
e l i b e r a t  l a  d a t a  d e 
04.05.2009. Il declar nul.

publicitate


