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OFERTE SERVICIU
l Caut familie maxim 40 ani, 
pentru o gospodărie la ţară, 
Craiova. Asigurăm cazare. 
Rugăm ser ioz i tate .  Tel . 
0784.238.211.

l Angajam strungar, experinta 
minim 5 ani, zona Militari-Bu-
curesti. 0745.989.709

l Angajam electrician/pentru 
intretinere utilaje, experienta 
minim 5.ani, zona Militari-Bu-
curesti.  0745.989.709

l Angajam mecanic/pentru 
intretinere utilaje, experienta 
minim 5.ani, zona Militari-Bu-
curesti.  0745.989.709

l Casa de Cultură a Studen-
ţilor Piteşti, cu sediul în locali-
tatea Piteşti, str.Panselelor, nr.2, 
j u d e ţ u l  A r g e ş ,  a n u n ţ ă 
a m â n a r e a  c o n c u r s u l u i , 
conform HG 286, pentru 
ocuparea posturilor de admi-
nistrator, grad profesional I, şi 
paznic organizate iniţial: 
-proba scrisă în data de 
15.02.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 20.02.2017, 
ora 12.00; astfel: -proba scrisă 
în data de 10.04.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data 
de 13.04.2017, ora 11.00. Prin 
acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, 
nr.70/20 ianuarie 2017, pagina 
2, cod 68131. Restul anunţului 
rămâne neschimbat.

l Casa de Cultură a Studen-
ţilor Piteşti, cu sediul în locali-
tatea Piteşti, str.Panselelor, nr.2, 
j u d e ţ u l  A r g e ş ,  a n u n ţ ă 
amânarea concursurilor, 
conform HG 286, pentru 
ocuparea posturilor de conta-
bil-şef, grad profesional II, şi 
economist 1A organizate iniţial: 
-proba scrisă în data de 
22.02.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 27.02.2017, 
ora 12.00; astfel: -proba scrisă 
în data de 20.04.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data 
de 25.04.2017, ora 11.00. Prin 
acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, 
nr.70/20 ianuarie 2017, pagina 
2, cod 68126. Restul anunţului 
rămâne neschimbat.

l Casa de Cultură a Studen-
ţilor Piteşti, cu sediul în locali-
tatea Piteşti, Str.Panselelor, 
nr.2, judeţul Argeş, anunţă 
amânarea concursurilor, 

conform HG 286, pentru 
ocuparea posturilor de referent 
de specialitate, grad III, refe-
rent de specialitate, grad II, cu 
½ normă, referent, treapta 
profesională 1A, cu ½ normă, şi 
referent debutant organizate 
iniţial: -proba scrisă în data de 
14.02.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 17.02.2017, 
ora 10.00; astfel: -proba scrisă 
în data de 03.04.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data 
de 06.04.2017, ora 10.00. Prin 
acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, 
nr.70/20 Ianuarie 2017, pagina 
2-3, cod 68136. Restul anun-
ţului rămâne neschimbat.

l Spitalul Clinic Colentina 
organizează în  data  de 
27.02.2017, la sediul adminis-
traţiei spitalului, concurs 
pentru ocuparea a 1 post consi-
lier juridic IA, 1 post registrator 
medical. Termenul de înscriere 
este de 10 zile de la publicare. 
Conţinutul dosarului şi tema-
tica concursurilor vor fi afişate 
la avizierul spitalului. Infor-
maţii suplimentare la telefon: 
021.319.17.80.

l Şcoala Gimnazială nr. 150, 
b-dul. Eroii Sanitari nr. 29-31, 
sector 5, Bucureşti, anunţă 
scoaterea la concurs a postului 
de administrator patrimoniu: 
-în data de 16.03.2017, ora 9.00 
–1,00 post de administrator de 
patrimoniu. Condiţiile specifice 
de ocupare a postului adminis-
trator de patrimoniu sunt: 
-studii superioare economice; 
-cunoştinţe temeinice de legis-
laţie în domeniul învăţămân-
tului; -cunoştinţe foarte bune 
de operare pe calculator; 
-minim 5 ani experienţă  pe 
post, fără sancţiuni, recoman-
dare de la vechiul loc de 
muncă. Concursul constă în 
proba scrisă, în data de 
16.03.2017, ora 9.00, proba 
practică –utilizarea PC-ului 
-ora 11.30 şi interviu, ora 13.00. 
Bibliografia va fi afişată la 
sediul unităţii de învăţământ. 
Depunerea dosarelor se face la 
secretariatul unității şcolare, 
Şcoala Gimnazială nr. 150 
Bucureşti, în intervalul orar  
9 .00-12 .00 ,  în  per ioada 
06.03.2017-09.03.2017. Infor-
maţii la telefon: 021.410.84.08.

l Anunţ privind completarea 
listei posturilor de judecător şi 
de procuror scoase la concursul 
de admitere în magistratură 
organizat în perioada 7 

februarie –22 mai 2017. În 
şedinţa din data de 7 februarie 
2017, Plenul Consiliului Supe-
rior al Magistraturii a aprobat 
completarea listei posturilor de 
judecător şi de procuror scoase 
la concursul de admitere în 
magistratură organizat în peri-
oada 7 februarie –22 mai 2017, 
cu următoarele posturi: -1 post 
de judecător la Judecătoria 
Sânnicolau Mare; -1 post de 
judecător la Judecătoria 
Reghin; -2 posturi de judecător 
la Judecătoria Medgidia; -3 
pos tur i  de  procuror  la 
Parchetul de pe lângă Judecă-
toria Târgovişte; -1 post de 
procuror la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Hunedoara; 
-1 post de procuror la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria 
Moineşti; -1 post de procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecă-
toria Satu Mare; -1 post de 
procuror la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Călăraşi; -1 
post de procuror la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Lehliu 
Gară; -1 post de procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecă-
toria Năsăud; -1 post de 
procuror la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Vânju Mare; 
-1 post de procuror la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria 
Paşcani; -1 post de procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecă-
toria Miercurea Ciuc; -1 post de 
procuror la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Reşiţa.

l Centrul Regional de Trans-
fuzii Sanguine Constanţa, cu 
sediul în localitatea Constanţa, 
str.Nicolae Iorga, nr. 85, judeţul 
Constanţa ,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-asistent medical principal 
generalist: 1 post; -asistent 
medical generalist: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
02.03.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 03.03.2017, 
ora 12.00; -proba practică în 
data de 03.03.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii: lic.sanitar cu echivalare 
PL/PL; -studii: diplomă de 
bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 12 luni în speci-
alitate; -abilităţi/cunoştinţe 
operare PC-MS Office (Excel, 
Windows). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 

Partea a III-a, la 
s e d i u l  C R T S 
Constanţa, strada 
Nicolae Iorga, 
nr.85, Constanţa. 
Relaţii suplimen-
tare la sediul: 
CRTS Constanţa, 
strada Nicolae 
I o r g a ,  n r. 8 5 , 
Constanţa, 
p e r s o a n ă  d e 
contact: ec.Peltecu 
Elena, telefon/fax: 
0341.180.014, 

e-mail: crts_constanta@yahoo.
com

l Societatea Naţională a Sării 
SA, Sucursala Salina Slănic, cu 
sediul în oraşul Slănic, str.
Cuza-Vodă, nr.22, judeţul 
Prahova, scoate la concurs 2 
(două) posturi de inginer 
minier şi 1 (unu) post de 
inginer constructor. Concursul 
se organizează la sediul sucur-
salei şi va consta în proba scrisă 
şi interviul. Data organizării 
concursului: 27 februarie 2017, 
ora 10.00- proba scrisă, 2 
martie, ora 10.00- interviul. 
Perioada de înscriere: 8-21 
februarie 2017, inclusiv, până la 
ora 15.00. Cerinţele postului de 
inginer minier: -studii superi-
oare de licenţă şi/sau master în 
specializarea mine, exploatări 
miniere subteran; -disponibili-
tate pentru desfăşurarea activi-
tăţii în schimburi; -capacitate 
de organizare şi coordonare a 
formaţiei de lucru din subor-
dine. Cerinţele postului de 
inginer constructor: -studii 
superioare de licenţă şi/sau 
master  în  spec ia l izarea 
construcţii civile, industriale; 
-vechime: minim 5 ani; -întoc-
mirea şi urmărirea progra-
mului de investiţii al sucursalei; 
-întocmirea cărţilor construcţi-
ilor; -cunoştinţe de întocmire a 
devizelor, antemăsurători, 
normarea şi urmărirea lucră-
rilor de construcţii (diriginte de 
şantier); -urmărirea compor-
tării în timp a construcţiilor. 
Dosarul de înscriere va conţine: 
-cerere pentru participare la 
concurs; -copia actului de iden-
titate; -curriculum vitae; -copie 
diplomă de studii şi eventuale 
specializări; -certificatul de 
cazier judiciar; -adeverinţă de 
la medicul de familie, din care 
să rezulte starea de sănătate; 
-copia cărţii de muncă sau  
adeverinţa care să ateste 
vechimea în muncă şi în specia-
litate; -recomandare de la 
ultimul loc de muncă. Nu pot fi 
înscrişi la concurs persoanele al 
căror contract de muncă a 
încetat la ultimul loc de muncă 
în condiţiile prevederilor art.61, 
lit.a) şi b), coroborate cu cele ale 
art.248, al.1), lit.e) din Codul 
Muncii. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon: 
0244.240.994-995, int.136.

l În conformitate cu Ordinul 
5625/2012, privind apro-
barea Metodologiei de organi-
z a r e  ş i  d e s f ă ş u r a r e  a 
concursului pentru ocuparea 
posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate în unităţile 
de învăţământ particular din 
învăţământul preuniversitar, 
Centrul de concurs constituit la 
G r ă d i n i ţ a  c u  P r o g r a m 
Prelungit Millennium din 
Cluj-Napoca  organizează 
concurs pentru titularizarea 
a  4 posturi de educatoare/insti-
tutor pentru învățământul 
preşcolar/profesor pentru învă-
țământul preşcolar şi concurs 
pentru ocuparea  unui post 
vacant de educatoare/institutor 
pentru învățământul preşcolar/

profesor pentru învățământul 
preşcolar. Înscrierea candida-
ţilor la concurs are loc în data 
de 01.03-03.03.2017, între orele 
8.00-14.00, la secretariatul 
grădiniţei, str.Pârâului, nr.7, 
Cluj-Napoca. Dosarul de 
înscriere se va întocmi conform 
cerinţelor prevăzute la Anexa 
nr.2 din metodologia de organi-
zare şi desfăşurare a concur-
sului. Inspecţiile speciale  la 
grupă se organizează în data 
de 09.03.2017, începând cu ora 
08.30. Proba scrisă se va desfă-
şura în data de 10.03.2017, 
începând cu ora 10.00, la sediul 
grădiniţei noastre, str.Pârâului, 
nr.7, Cluj-Napoca. Candidaţii 
vor fi prezenţi în sala de 
concurs cel mai devreme la ora 
8.00 şi cel mai târziu la ora 
9.00.

l Universitatea de Arte 
Tg.Mureş, cu sediul în locali-
tatea Tîrgu-Mureş, str.Köteles 
Sámuel, nr.6, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Secretar II, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
02.03.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 02.03.2017, 
ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul studiilor: 
superioare; 2.experiență în 
domeniu minim 1 an; 3.cunoş-
tinţe avansate de dactilogra-
fiere; 4.cunoştințe de utilizare 
PC (Microsoft Word, Microsoft 
Excel); 5.cunoaşterea unei 
limbi de circulaţie internaţio-
nală; 6.abilitate de organizare; 
7.abilități de lucru în echipă; 
8.abilități de comunicare şi 
relații publice. -Număr posturi: 
1; -Numele funcției: Secretar II, 
Facultatea în limba maghiară, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
02.03.2017, ora 12.00; -proba 
interviu în data de 02.03.2017, 
ora 13.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul studiilor: 
superioare; 2.experiență în 
domeniu minim 1 an; 3.cunoş-
tinţe avansate de dactilogra-
fiere; 4.cunoştințe de utilizare 
PC (Microsoft Word, Microsoft 
Excel); 5.cunoaşterea unei 
limbi de circulaţie internaţio-
nală; 6.abilitate de organizare; 
7.abilități de lucru în echipă; 
8.abilități de comunicare şi 
relații publice. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Univer-
sității de Arte din Tg.Mureş. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
str.Köteles Sámuel, nr.6, 
judeţul Mureş, cod poştal: 
540057, persoană de contact: 
Ambrus Gyöngyvér, şef resurse 
umane, telefon: 0265.266.281, 
e-mail: uat@uat.ro, site: www.
uat.ro.

l Universitatea de Arte 
Tg.Mureş, cu sediul în locali-
tatea Tîrgu-Mureş, str.Köteles 
Sámuel, nr.6,  judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Îngrijitor, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba interviu în data 
de 03.03.2017, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul 
studiilor: medii sau generale; 
2.vechime: fără vechime; 3.
abilitate de organizare; 4.abili-
tăți de lucru în echipă. -Număr 
posturi: 1; -Numele funcției: 
Muncitor calificat (întreținere), 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba interviu în data 
de 03.03.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.
nivelul studiilor: medii sau 
generale; 2.vechime: fără 
vechime; 3.abilitate de organi-
zare; 4.abilități de lucru în 
echipă. -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Adminis-
t r a t o r,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba 
interviu în data de 03.03.2017, 
ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul studiilor: 
medii sau generale; 2.vechime: 
fără vechime; 3.abilitate de 
organizare; 4.abilități de lucru 
în echipă. -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Tehnician 
(maestru sunet) I, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba 
practică în data de 03.03.2017, 
ora 12.00; -proba interviu în 
data de 03.03.2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.
nivelul studiilor: bacalaureat; 
2.studii de specialitate; 3.expe-
riență relevantă în domeniu; 
4.cunoştințe de utilizare PC; 5.
abilitate de organizare; 6.abili-
tăți de lucru în echipă; 7.rezis-
tență la stres. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Univer-
sității de Arte din Tg.Mureş. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
str.Köteles Sámuel, nr.6, judeţul 
Mureş, cod poştal: 540057, 
persoană de contact: Ambrus 
Gyöngyvér, şef resurse umane, 
telefon: 0265.266.281, e-mail: 
uat@uat.ro, site: www.uat.ro.

l Universitatea de Arte 
Tg.Mureş, cu sediul în locali-
tatea Tîrgu-Mureş, str.Köteles 
Sámuel, nr.6, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Corepetitor 
II, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba practică în data 
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de 06.03.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 06.03.2017, 
ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul studiilor: 
superioare; 2.studii de speciali-
tate muzică, pian; 3.vechime: 
minim 1 an; 4.abilități de lucru 
în echipă. -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Machior, 
peruchier II, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba 
practică în data de 06.03.2017, 
ora 12.00; -proba interviu în 
data de 06.03.2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.
nivelul studiilor: medii, bacala-
ureat; 2.studii de specialitate; 
3.vechime: minim 1 an; 4.abili-
tate de organizare; 5.abilități de 
lucru în echipă. -Număr 
posturi: 1; -Numele funcției: 
Administrator patrimoniu II, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
06.03.2017, ora 14.00; -proba 
interviu în data de 06.03.2017, 
ora 15.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul studiilor: 
superioare; 2.studii de speciali-
tate tehnic/economic/juridic; 
3.vechime: fără vechime; 4.
cunoaşterea pieței de produse; 
5.cunoştințe operare PC 
(Windows, Word, Excel); 6.
abilități foarte bune de comuni-
care şi negociere, fermitate, 
discernământ, integritate, 
responsabilitate; 7.permis de 
conducere categoria B. -Număr 
posturi: 1; -Numele funcției: 
Scenograf II, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba 
practică în data de 06.03.2017, 
ora 16.00; -proba interviu în 
data de 06.03.2017, ora 17.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.
nivelul studiilor: superioare, 
scenografie, grafică; 2.mapă de 
prezentare: proiecte de sceno-
grafie, grafică; 3.experiență în 
domeniu minim 1 an; 4.cunoş-
tințe de utilizare PC (Microsoft 
Word, Microsoft Excel); 5.
abilitate de organizare; 6.abili-
tăți de lucru în echipă; 7.abili-
tăți de comunicare şi relații 
publice. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Univer-
sității de Arte din Tg.Mureş. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
str.Köteles Sámuel, nr.6, judeţul 
Mureş, cod poştal: 540057, 
persoană de contact: Ambrus 
Gyöngyvér, şef resurse umane, 
telefon: 0265.266.281, e-mail: 
uat@uat.ro, site: www.uat.ro.

l Universitatea de Arte 
Tg.Mureş, cu sediul în locali-
tatea Tîrgu-Mureş, str.Köteles 
Sámuel, nr.6, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contrac-

tuale vacante de: -Număr 
posturi: 1; -Numele funcției: 
Auditor public intern I, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
22.03.2017, ora 11.00; -proba 
interviu în data de 22.03.2017, 
ora 12.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul studiilor: 
superioare economice de 
lungă durată; 2.vechime în 
s p e c i a l i t a t e a  p o s t u l u i /
domeniu economic de minim 
3 ani; 3.efectuarea unor speci-
alizări în domeniul postului 
constituie avantaj; 4.cunoaş-
terea legislaţiei şi a normelor 
specifice activităţii de audit 
in te rn ;  5 . cunoş t in ţe  de 
operare calculator Word, 
Excel; 6.aviz favorabil al 
Serviciului Audit Public 
Intern din cadrul Ministerului 
Educației Naționale şi Cerce-
tării Științifice, conform Ordi-
nului MENCS, conform HG 
nr.1086/2013; 7.minimum 
două scrisori de recomandare 
de la persoane cu experienţă 
în domeniul auditului public 
i n t e r n ;  8 . o  l u c r a r e  d e 
concepţie privind organizarea 
şi exercitarea auditului public 
intern, la entitatea public; 9.o 
declaraţie privind respectarea 
prevederilor art.22 din Legea 
nr.672/2002, privind auditul 
public intern, republicată, cu 
modificările ulterioare, referi-
toare la incompatibilităţile 
auditorilor interni. Candidaţii 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Universității de Arte 
din Tg.Mureş. Relaţii supli-
mentare la sediul: str.Köteles 
Sámuel, nr.6, judeţul Mureş, 
cod poştal: 540057, persoană 
de contact: Ambrus Gyön-
gyvér, şef resurse umane, 
telefon: 0265.266.281, e-mail: 
uat@uat.ro, site: www.uat.ro

l Primăria Negrileşti, cu 
sediul în localitatea Negrileşti, 
str.Alexandru cel Bun, nr.109, 
judeţul Galaţi, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-Numele funcţiei: 1 post 
muncitor necalificat, Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
02.03.2017, ora 9.00; -proba 
interviu în data de 03.03.2017, 
ora 9.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţ i i :  - s tudi i :  medi i ; 
-vechime: 2 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul 
Primăria Negrileşti. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primă-
riei Negrileşti, persoană de 
contact: Grosu Mirela, telefon: 
0 2 3 6 . 8 3 2 . 6 7 1 ,  f a x : 

0236.832.671, e-mail: primari-
anegrilesti@yahoo.ro 

 l Primăria municipiului Satu 
Mare organizează concurs de 
r e c r u t a r e ,  î n  d a t a  d e 
13.03.2017, ora 10, proba scrisă, 
interviul în data de 17.03.2017, 
ora 10, la sediul instituţiei Piaţa 
25 Octombrie nr. 1, sala de 
şedinţe în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată a 
următoarelor funcţii publice de 
execuţie: - consilier, clasa I, 
grad profesional asistent -1 
post în cadrul Serviciului Auto-
rizări Construcţii. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 (r2) 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; -cerinţe 
specifice ocupării funcţiei 
publice de consilier asistent în 
cadrul Serviciului Autorizări 
Construcţii -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul arhitecturii 
sau urbanismului. Vechime 
minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţi-
ilor publice este minimum 1 an. 
Dosarele candidaţilor vor fi 
preluate de către secretariatul 
comisiei de concurs, parter, 
camera 6 la sediul instituţiei, 
P-ţa 25 Octombrie, nr. 1 în 
termen de 20 de zile calendaris-
tice de la data publicării în 
Monitorul Oficial. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei, la telefon 
0261807561 sau pe site-ul insti-
tuţiei www.satu-mare.ro/ anun-
ţuri ocupare posturi.

l Primăria Comunei Sapanta, 
judeţul Maramures, organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
n e d e t e r m i n a t ă  a  f u n c -
ției contractuale de execuție, 
vacantă, de şofer autospecială 
P.S.I. – Compartimentul Situ-
ații de Urgență pentru data de 
01.03.2017. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării 
la concurs şi a ocupării funcției 
contractuale sunt: studii gene-
rale absolvite; permis de condu-
cere cu cel puţin categoriile 
AM, B1, B, C1, C , B+E C1E SI 
CE; permisul sa aiba o vechime 
de cel putin 5 ani; Vechime in 
functia de sofer minim 1 an. 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
- 01.03.2017, ora 10: proba 
practica; - 01.03. 2017, ora 12: 
proba scrisa. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul 
instituției în termen de 10 zile 
de la publicarea anunțului. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei 
Comunei Sapanta, Secretariat, 
telefon 0262/372101.

l Primăria Comunei Tîrnova 
organizează în perioada 02-03 
martie 2017, la sediul din 
comuna Tîrnova, nr.376, 
judeţul Caraş-Severin, concurs 
pentru ocuparea postului 

vacant funcţie contractuală, 
din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Tîrnova, 
conform HG nr.286 din 23 
martie 2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contrac-
tuale  ş i  a  cr i ter i i lor  de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superi-
oare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulteri-
oare. A.Denumirea funcţiei 
contractuale vacante: Nr.crt.; 
Denumirea funcţiei contrac-
tuale vacante/nivel studii; 
Denumire compartiment; Nr.
posturi: 1.; Referent debutant 
-nivel studii M; Centru de 
informare turistică; 1. B.
Probele de examen: 1.Selecţia 
dosarelor de înscriere; 2.Proba 
scrisă; 3.Proba interviu. C.
Condiţii de desfăşurare a 
examenului: 1.Data depunerii 
dosarelor: până cel mai târziu 
la data de 22 februarie 2017, 
ora 14.00; 2.Data probei scrise: 
02 martie 2017, ora 10.00; 
3.Data probei interviu: 03 
martie 2017, ora 10.00; 4.Locul 
desfăşurării probelor: sediul 
Primăriei din comuna Tîrnova, 
nr.376, judeţul Caraş-Severin. 
D.Condiţii de participare la 
examen: Generale: a)are cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic 
European şi domiciliul în 
România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; d)are 
capacitate deplină de exer-
ciţiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului 
pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sani-
tare abilitate; f)îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; 
g)nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra auto-
rităţii, de serviciu sau în legă-
tură  cu  se rv i c iu l ,  care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Specifice: -studii 
medii absolvite cu diplomă; 
-specializări absolvite în dome-
niul turismului; -cunoştinţe 
operare PC nivel mediu; -abili-
tăţi, calităţi şi aptitudini nece-
sare  - comunica t iv i ta te , 
amabilitate, calm, decent; -nu 
sunt condiţii vechime. Relaţii 
suplimentare se pot obţine 
zilnic de la secretarul comunei 
T î r n o v a  s a u  l a  t e l . 
0255.234.704. 

l Autoritatea Feroviara 
Română -AFER, instituţie 
publică finanţată din venituri 
proprii, cu sediul în Calea 
Griviţei, nr.393, Sector.1, Bucu-
reşti, în conformitate cu preve-
derile Regulamentului-cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe durată 
nedeterminată, a următoarelor 
funcţii contractuale de execuţie 
vacante: 1.INSPECTOR DE 
STAT gradul IA, 1 post la 
Serviciul Control Siguranţa 
Circulaţiei, Audit din cadrul 
Autorităţii de Siguranţa Fero-
viară Română -ASFR; 2.
INSPECTOR DE STAT gradul 
IA, 1 post la Inspectoratul de 
Siguranţă Feroviară Craiova 
din cadrul Autorităţii de Sigu-
ranţa Feroviară Română - 
ASFR; 3.INSPECTOR DE 
STAT gradul IA, 1 post la 
Serviciul Autorizare Punere în 
Funcţiune Subsisteme Structu-
rale şi Vehicule din cadrul 
Autorităţii de Siguranţă Fero-
viară Româna - ASFR; 4.
EXPERT gradul I, 1 post la 
Compartimentul Licenţe 
pentru Manevra Feroviară din 
cadrul Organismului de Licenţe 
Feroviare Român - OLFR; 5.
ECONOMIST gradul IA, 1 
post la Compartimentul 
Control Financiar Preventiv 
Propriu; 6.ANALIST gradul 
IA, 1 post la Compartimentul 
Informatica si Întreţinere 
Te h n i c a  d e  C a l c u l ;  7 .
MUNCITOR CALIFICAT 
treapta I (electrician întreţinere 
si reparaţii - COR 741307), 1 
post la Centrul de Testări Fero-
viare Făurei; 8.ȘOFER treapta 
I, 1 post la Compartimentul 
Auto. Condiţiile generale pe 
care trebuie sa le îndeplinească 
candidaţii sunt cele prevăzute 
la art.3 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile specifice potrivit cerinţelor 
postului: Pentru funcţiile de 
INSPECTOR DE STAT gradul 
IA de la pct.crt.1, 2 si 3: -studii 
universitare tehnice absolvite 
cu diploma de licenţă sau echi-
valentă; -experienţă necesară 
executării operaţiunilor speci-
fice postului: -minimum 15 ani 
vechime în domeniul feroviar; 
-activitatea se desfăşoară pe 
raza Inspectoratului de Sigu-
ranţă Feroviară Craiova pentru 
postul încadrat, conform 
statului de funcţii, la acest loc 
de muncă; - cunoştinţe operare 
PC.  Pent ru  func ţ ia  de 
EXPERT gradul I de la pct.crt. 
4: - studii universitare econo-
mice absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalentă; - expe-
rienţa necesară executării 
operaţiunilor specifice postului: 
-minimum 10 ani vechime în 
specialitate; - cunoştinţe 
operare PC. Pentru funcţia de 
ECONOMIST gradul IA de la 
pct. crt. 5: -studii universitare 
economice absolvite cu diploma 
de licenţă sau echivalentă; - 
experienta necesara executării 
operaţiunilor specifice postului: 

-minimum 15 ani vechime in 
specialitate si vechime efectiva 
in domeniul finanţelor publice 
de minimum 3 ani; -cunoştinţe 
operare PC; -condiţiile enume-
rate mai sus se completează cu 
condiţiile necesare a fi îndepli-
nite de persoanele care se 
numesc în activitatea de 
control financiar preventiv 
propriu prevăzute la art.3 din 
Codul specific de norme profe-
sionale pentru persoanele care 
exercită activitatea de control 
financiar preventiv propriu din 
11.07.2014 -republicat. Pentru 
funcţia de ANALIST gradul IA 
de la pct.crt.6: -studii universi-
tare absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalentă; - expe-
rienta necesara executării 
operaţiunilor specifice postului: 
-minimum 15 ani vechime în 
specialitate; -cunoştinţe speci-
fice domeniului informatic 
conform bibliografiei. Pentru 
postul de MUNCITOR CALI-
FICAT treapta I de la pct.crt. 
7: -studii generale/ studii medii; 
-absolvent al unui program de 
formare profesionala in 
ocupaţia de electrician, in cazul 
in care studiile sunt generale 
sau studiile medii sunt în alt 
domeniu de calificare; -vechime 
în muncă: minimum 5 ani. 
Pentru postul de ȘOFER 
treapta I de la pct.crt.8: -studii 
medii: absolvent al învăţămân-
tului liceal cu diploma de baca-
laureat; - posesor de permis de 
conducere  categor ia_B; 
-vechime în muncă: minimum 
5 ani în funcţia de şofer 
(conducător auto); - stare de 
sănătate corespunzătoare exer-
citării funcţiei cu atribuţii in 
siguranţa transporturilor dove-
dita cu documente medicale 
eliberate de unităţile sanitare 
abilitate. Dosarul de concurs 
trebuie sa conţină documentele 
prevăzute la art.6 din Regula-
mentul-cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pentru 
înscrierea la concurs, candidaţii 
vor depune dosarul de concurs 
la Serviciul Resurse Umane din 
cadrul AFER, Calea Griviţei, 
nr.393, Sector.1, Bucureşti, 
camera 43. Relaţii suplimen-
tare: adresa menţionată ante-
rior, telefon 0213077918. 
Termenul limita de depunere a 
dosarului de concurs este data 
de 23.02.2017, ora_14.00. Proba 
scrisa se va susţine in data de 
02.03.2017, ora_10.00; interviul 
se va susţine în data de 
09.03.2016, începând cu 
ora_10.00. Locul de desfăşu-
rare a concursului: sediul Auto-
r i t ă ţ i i  F e r o v i a r e 
Romane-AFER, Corp B, 
parter, camera_101. Tematica si 
bibl iografia de concurs, 
aferenta fiecărei funcţii, 
precum şi alte informaţii nece-
sare pot fi studiate pe site-ul 
AFER (http://www.afer.ro/) 
secţiunea Informatii/ Anunturi/ 
Cariera.

l Autoritatea Feroviara 
Română -AFER, instituţie 
publică finanţată din venituri 
proprii, cu sediul în Calea 



www.jurnalul.ro 17
Griviţei, nr.393, Sector.1, Bucu-
reşti, în conformitate cu preve-
derile Regulamentului-cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificările si completările 
ulterioare, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe durată 
nedeterminată, a următoarelor 
funcţii contractuale de execuţie 
vacante: 1.EXPERT debutant, 
2 posturi la Serviciul Încercări, 
Teste Subsisteme Structurale, I, 
CCS Cale şi Energie din cadrul 
Organismului Notificat Fero-
v iar  Român -ONFR;  2 .
EXPERT gradul IA, 1 post la 
Serviciul Verificare "CE"/
NNTR Subsistem Structural 
Infrastructură din cadrul Orga-
nismului Notificat Feroviar 
R o m a n  - O N F R ;  3 .
INSPECTOR TEHNIC gradul 
IA -1 post şi INSPECTOR 
TEHNIC gradul I -1 post la 
Serviciul Monitorizare "CE"/
NNTR din cadrul Organis-
mului Notificat Feroviar 
Roman - ONFR; 4.EXPERT 
gradul IA, 1 post la Comparti-
mentul Certificare Personal din 
cadrul Organismului Notificat 
Feroviar Român -ONFR; 5.
EXPERT gradul IA, 1 post la 
Compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Organis-
mului Notificat Feroviar 
Român -ONFR; Condiţiile 
generale pe care trebuie să le 
îndeplinească candidaţii sunt 
cele prevăzute la art.3 din 
Regulamentul-cadru aprobat 
prin HG nr.286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile specifice 
potrivit cerinţelor postului: 
Pentru funcţiile de EXPERT 
debutant de la pct.crt.1: -studii 
universitare tehnice absolvite 
cu diploma de licenţă sau echi-
valentă; -specializare: 1 post 
-construcţii/ geotehnică /
geologie, 1 post - electric/elec-
trotehnic/ energetic; -cunoştinţe 
operare PC; -deprinderi şi 
cunoştinţe de utilizare a unei 
limbi de circulaţie internaţio-
nală.  Pentru funcţia de 
EXPERT gradul IA de la pct.
crt.2: -studii universitare 
tehnice absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalentă; -specia-
lizare: construcţii; - experienta 
necesara executării operaţiu-
nilor specifice postului : 
-minimum 15 ani vechime în 
domeniul feroviar -infrastruc-
tura CF; -cunoştinţe operare 
PC. Pentru funcţi i le  de 
INSPECTOR TEHNIC gradul 
IA si INSPECTOR TEHNIC 
gradul I de la pct.crt.3: -studii 
universitare tehnice absolvite 
cu diploma de licenţă sau echi-
valentă; -experienta necesară 
executării operaţiunilor speci-
fice postului: -pentru inspector 
tehnic gradul IA -minimum 15 
ani vechime in specialitate; 
-experienta in activitatea de 
construcţia, modernizarea, 
exploatarea, întreţinerea şi 
repararea materialului rulant, 
fabricarea şi recondiţionarea 
subansamblurilor şi pieselor de 
schimb utilizate la revizia şi 
repararea materialului rulant; 
-pentru inspector tehnic gradul 
I: -minimum 10 ani vechime în 

specialitate; -experienta în acti-
vitatea de construcţie, moder-
nizare, întreţinere şi repararea 
infrastructurii feroviare; 
-cunoştinţe operare PC. Pentru 
funcţia de EXPERT gradul IA 
de la pct.crt. 4: -studii universi-
tare tehnice absolvite cu 
diploma de licenţă sau echiva-
lentă; -experienta necesară 
executării operaţiunilor speci-
fice postului: -minimum 15 ani 
vechime în specialitate; -cunoş-
tinţe operare PC. Pentru 
funcţia de EXPERT gradul IA 
de la pct.crt. 5: -studii universi-
tare absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalentă; - expe-
rienţa necesară executării 
operaţiunilor specifice postului: 
-minimum 15 ani vechime în 
specialitate; - cunoştinţe 
operare PC. Dosarul de 
concurs trebuie sa conţină 
documentele prevăzute la art.6 
din Regulamentul-cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Pentru înscrierea la 
concurs, candidaţii vor depune 
dosarul de concurs la Serviciul 
Resurse Umane din cadrul 
AFER, Calea Grivitei, nr.393, 
Sector.1, Bucureşti, camera 43. 
Relaţii suplimentare: adresa 
menţionată anterior, telefon 
021.307.79.18. Termenul limita 
de depunere a dosarului de 
c o n c u r s  e s t e  d a t a  d e 
23.02.2017, ora_14.00. Proba 
scrisa se va susţine in data de 
07.03.2017, ora_10.00; interviul 
se va susţine in data de 
14.03.2017, începând cu ora 
10.00. Locul de desfăşurare a 
concursului: sediul Autorităţii 
Feroviare Romane-AFER, 
Corp B, parter, camera 101. 
Tematica si bibliografia de 
concurs, aferenta fiecărei 
funcţii, precum si alte infor-
maţii necesare pot fi studiate pe 
site-ul AFER (http://www.afer.
ro/) secţiunea Informatii/ 
Anunturi/ Cariera.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi, 
anunţă vânzarea imobilului 
situat în intravilanul judeţului 
Iaşi, comuna Movileni, compus 
din teren în suprafaţă de 
50.000mp având nr.cadastral 
60.366, la preţul de 17.060Lei. 
0232.270.997.

CITAȚII  
l Numiţii Balla Roza şi Balla 
Margareta sunt citaţi la Jude-
cătoria Sighet în data de 22 
februarie 2017 în proces cu 
Catrineţ Viorica Daniela şi 
Catrineţ Sorin în dosarul nr. 
2153/307/2016.
 
l Numitul Tesler Wolf este 
citat la Judecătoria Sighet în 
data de 22 februarie 2017 în 
proces cu Pop Margareta şi 
Pop Ştefan în dosar nr. 
2403/307/2017. 

l Se citează Plopeanu Ioana 
Liliana şi Plopeanu Gheorghe, 
cu domiciliul necunoscut, la 
Judecătoria Topoloveni, jud. 

A r g e ş ,  î n  D o s a r u l  n r. 
2016/828/2012*, în data de 
16.02.2017, ora 9,00.

l Domnul Tomescu Ştefan 
Marian, domiciliat în Bucu-
reşti, şos. Pantelimon, nr. 146, 
bl. 101, sc.1, et.1, ap. 3, sect. 2 
este chemat la Tribunalul 
Teleorman din Alexandria, str. 
Independenţei, nr. 22, judeţul 
Teleorman, în calitate de 
i n t i m a t  î n  d o s a r  n r. 
2258/740/2015 la data de 
02.03.2017, ora 8,30 în proces 
cu apelanta Boldişor Magda-
lena şi intimaţii Banca Comer-
cială Transilvania şi Dulceanu 
Cerasela. 

l Numitul Steclaru Ovidiu, cu 
ultimul domiciliu în sat 
Dumeşti, jud. Vaslui este citat 
la Judecătoria Iaşi, cam sala 1, 
C36M, ora 8.30, pe 20.03.2017, 
în calitate de pârât în proces cu 
Grigore Mirela (fosta Miha-
lache) având ca obiect exerci-
tarea autorității părinteşti, 
stabilire domiciliu şi pensie de 
întreținere.

l Se citează d-na Agafiței 
Magda-Elena, cu ultim domi-
ciliu cunoscut în Iaşi, str. Făge-
tului nr.2, Judecătoria Iaşi 
pentru termenul din data de 
15.03.2017, în dosarul nr. 
33931/245/2016, complet 
C12M, în calitate de pârâtă 
pentru exercitare autoritate 
părintească, stabilire domiciliu 
minor şi stabilire pensie 
alimentară.

l  S e  c i t e a z ă  p â r â t u l 
Mistreanu-Crețu Remus-Pe-
trică, cu ultim domiciliu 
cunoscut în Iaşi, str. Buridava, 
nr. 12, bl.R7, sc.B, ap.3, parter, 
în dosarul nr. 25664/245/2015 
c u  t e r m e n  l a  d a t a  d e 
20.03.2017, Judecătoria Iaşi, 
complet nr.36, pentru divorț.

l Numitul Amza Ion, fiul lui 
Amza D. Ion şi al lui Amza 
Floarea, născut la data de 
1 0 . 0 9 . 1 9 1 6 ,  î n  c o m u n a 
Cornetu, Judeţul Dolj, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Orodel, sat Cornet, 
jud. Dolj, este citat/chemat în 
data de 15 februarie 2017, ora 
09.00, la Tribunalul Dolj, Secţia 
1 Civilă, camera Sala 6, 
Complet C5R, strada Breslei, 
nr.12, judeţul Dolj, în cali-
tate   de intimat/ pârât în 
dosarul nr. 18693/208/2013*, 
pentru cauza de declararea 
judecătorească a morţii, recu-
rent/petent fiind Amza Teodor, 
domiciliat în comuna Bascov, 
str. Lăbuşeşti, nr.86, judeţul 
Argeş.

l Citaţie: Baloşan Bogdan este 
chemat la Judecătoria Sibiu, 
Calea Dumbrăvii, nr.30, în ziua 
de 02.03.2017, în dosarul 
5138/306/2016- revendicare 
imobiliară, Camera Sala B, 
Completul C9 Civil, ora 09:00, 
în calitate de Pârât, în proces 
cu Deko Invest SRL în calitate 
de Reclamant. În caz de nepre-
zentare a părţilor, judecata se 

va face în lipsă, dacă se solicită 
în scris acest lucru de către una 
din părţi.

l Numitul Filip George, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
municipiul Caracal, str.Mihail 
Eminescu, nr.4, bl.4, et.3, ap.14, 
judeţul Olt, este chemat la 
Judecătoria Craiova, în data de 
14.02.2017, complet CMF4, ora 
8 . 3 0 ,  î n  d o s a r u l 
nr.3463/215/2016, în calitate de 
pârât, pentru stabilire domi-
ciliu minor, în proces cu Dinu 
Diana Mariana, în calitate de 
reclamantă.

l Se citează numita Nițescu 
Valentina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Bujoreni, 
sat Gura Văii, nr. 212 bis, 
județul Vâlcea, la Judecătoria 
Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, în 
data de 09.03.2017, ora 09.00, 
complet Civ C3-MRF3, în cali-
tate de pârâtă, în dosarul cu nr. 
8116/288/2016, având ca obiect 
divorț, reclamant Nițescu 
Mircea. 

SOMAȚII  
l Somaţie emisă în temeiul 
Încheierii de şedinţă din data 
de 27.01.2017. Prin cererea 
înregistrată pe rolul Judecăto-
r i e i  B r a ş o v ,  s u b  n r. 
9068/197/2016, petenţii Napar 
Elena cu domiciliul în Braşov, 
str. General Dumitrache, nr. 10, 
bl. 263, sc. C, ap. 6, Pipos Elisa-
beta cu domiciliul în Braşov, 
str. General Dumitrache, nr. 19, 
bl. 276, sc. A, ap. 15, Napar 
Paraschiva cu domiciliul în 
Crizbav, str. Cetăţii, nr. 503, 
jud. Braşov şi Danila Paras-
chiva având domiciliul în 
Crizbav, str. Cetăţii, nr. 483, 
jud. Braşov au invocat dobân-
direa prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate asupra 
imobilului înscris în CF nr. 
101980 Crizbav (nr. CF vechi 
835), nr. top 1153, 1154 -teren 
în suprafaţă de 1627,2 mp şi 
casă de lemn (proprietarea 
numitei Mirea Rafira). Toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să 
formuleze opoziţie, cu preci-
zarea că, în caz contrar, se va 
trece la judecarea cererii în 
termen de o lună de la emiterea 
celei din urmă publicaţii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Administra-
torul Unic al S.C. Petrocon-
struct Piteşti S.A.  cu sediul în 
Ştefăneşti, Valea Mare, str. 
Cavalerului, nr. 368B,  înmatri-
culată la ORC Argeş sub nr. 
J03/87/1995, având CUI 
198839, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor S.C. Petroconstruct 
Piteşti  S.A.,  în data de   
14.03.2017, ora 10.00, la sediul 
SC Trivale SA, Piteşti, str.
Depozitelor, nr.6, jud.Argeş, 
având următoarea ordine de zi: 
1) Aprobarea cesiunii a 767.565 
acţiuni, deţinute de Bulf Cătă-
lina Alexandra la SC Petrocon-
struct Piteşti SA, în valoare 
totală de 76.565,5 lei, reprezen-

tând 27,87% din capitalul 
social, către Bulf Paulina. 2) 
Aprobarea schimbării structurii 
acţionariatului şi modificarea 
art.7, alin.4 din statut, astfel: 
Capitalul social al societăţii se 
împarte între următorii acţio-
nari: 1.S.C. SAB S.R.L. deţine 
1.414.266 de acţiuni reprezen-
tând 51,3689577005% din 
capitalul social, fiecare acţiune 
având o valoare nominală de 
0,10 lei; 2. BULF PAULINA 
deţine 768.565 de acţiuni, 
reprezentând 27,9158114351% 
din capitalul social, fiecare 
acţiune având o valoare nomi-
nală de 0,10 lei; 3.Pers. fizice 
deţin 465.391 de acţiuni, repre-
zentând 16,9039279691% din 
capitalul social, fiecare acţiune 
având o valoare nominală de 
0,10 lei; 4.Pers. juridice deţin 
104.931 de acţiuni, reprezen-
tând 3,8113028953% din capi-
talul social, fiecare acţiune 
având o valoare nominală de 
0,10 lei. 3)Stabilirea datei de 
înregistrare pentru acţionarii 
asupra cărora se răsfrâng efec-
tele adunării generale, adminis-
tratorul unic propunând ca 
data de înregistrare data de 
25.03.2017. În cazul în care la 
data de 14.03.2017 nu se întru-
neşte cvorumul cerut de lege, a 
doua şedinţă se va ţine a doua 
zi   15.03.2017, ora 10,00 la 
aceeaşi adresă. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
04.03.2017 data de referinţă. 
Relaţii la tel: 0248/223251. 
Administrator, Lucan Mihaela 
Ioana

l Compania de Apă Oltenia 
SA, cu sediul în Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, 
RO11400673, J16/63/1999, în 
conformitate cu dispoziţiile 
Legii 31/1990 privind societă-
ţile, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, prin 
Preşedintele Consiliului de 
A d m n i n i s t r a ţ i e  a l  S C 
Compania de Apă Oltenia SA, 
dl. Dincă Aurel, convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a  Acţ ionari lor  SC 
Compania de Apă Oltenia SA 
la data de 10.03.2017, ora 
14.30, la sediul societăţii din 
Craiova, str.Brestei, nr.133, 
judeţul Dolj, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Analiza şi apro-
barea înfiinţării unui punct de 
lucru al SC Compania de Apă 
Oltenia SA la Staţia de Epurare 
Ape Uzate Craiova- Dolj. 
Documentele şi materialele 
informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea 
de zi a Adunării pot fi consul-
tate pe site-ul oficial al socie-
tăţii sau la sediul societăţii din 
Craiova, str.Brestei, nr.133, 
judeţul Dolj. În cazul neînde-
plinirii cvorumului statutar 
necesar deliberărilor la prima 
c o n v o c a r e ,  u r m ă t o a r e a 
Adunare Generală Extraordi-
nară a  Acţ ionari lor  SC 
Compania de Apă Oltenia SA 
va avea loc  în  data de 

31.03.2017, ora 14.30 la sediul 
societăţii din Craiova, str.
Brestei nr.133, judeţul Dolj, cu 
aceeaşi ordine de zi stabilită 
pentru prima Adunare Gene-
rală Extraordinară.

l Compania de Apă Oltenia 
SA, cu sediul în Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, 
RO11400673, J16/63/1999, în 
conformitate cu dispoziţiile 
Legii 31/1990 privind societă-
ţile, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, prin 
Preşedintele Consiliului de 
A d m n i n i s t r a ţ i e  a l  S C 
Compania de Apă Oltenia SA, 
dl.Dincă Aurel, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor SC Compania de 
Apă Oltenia SA la data de 
10.03.2017, ora 14.00, la sediul 
societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, cu 
următoarea ordine de zi: 1.
Analiza şi aprobarea indem-
nizaţiei fixe a administratorilor 
neexecutivi /membrii CA, 
conform art.37 alin.2 din OUG 
109/2011 modificată prin Legea 
111/2016. Documentele şi 
materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a Adunării pot fi 
consultate pe site-ul oficial al 
societăţii sau la sediul societăţii 
din Craiova, str.Brestei nr.133, 
judeţul Dolj. În cazul neînde-
plinirii cvorumului statutar 
necesar deliberărilor la prima 
c o n v o c a r e ,  u r m ă t o a r e a 
Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor SC Compania de 
Apă Oltenia SA va avea loc în 
data de 31.03.2017, ora 14.00, 
la sediul societăţii din Craiova, 
str.Brestei nr.133, judeţul Dolj, 
cu aceeaşi ordine de zi stabilită 
pentru prima Adunare Gene-
rală Ordinară.

LICITAȚII  
l Şcoala Gimnazială nr. 150, 
Bucureşti, închiriază un spaţiu 
de 10 mp, pentru desfăşurarea 
activităţilor comerciale -bufet. 
Licitaţia va avea loc în data de 
14.03.2017, ora 9.00, la sediul 
Şcolii Gimnaziale nr. 150, 
sector 5. Detalii la unitatea 
şcolară.

l Primăria Comunei Vama, 
judeţul Suceava, cu sediul în 
localitatea Vama, str.Victoriei, 
n r. 5 6 ,  C U I :  4 3 2 6 6 9 8 , 
t e l . 0 2 3 0 . 2 3 9 . 1 1 2 ,  f a x : 
0230.239.045, judeţul Suceava, 
organizează licitaţie publică 
deschisă pentru concesionarea 
unui spaţiu cu destinaţia 
cabinet medical situat în 
imobilul „Clădire Dispensar 
uman” din strada 9 Mai, nr.1, 
sat Vama, comuna Vama. 
Spaţiul este identificat ca şi 
cabinetul nr.3 situat la parterul 
imobilului cu o suprafaţă utilă 
de 50,5mp reprezentând spaţiul 
şi terenul aferent cu destinaţia 
cabinet medical. Spaţiul ce 
urmează a fi concesionat va fi 
utilizat doar în scopul desfăşu-
rării de activităţi medicale. 
Redevenţa minimă de la care se 
porneşte licitaţia publică este 
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356,68Lei/lună. Contravaloarea 
caietului de sarcini este de 
30Lei, cu plata în numerar la 
casieria concedentului. Data-li-
mită de depunere a ofertelor 
este 06.03.2017, ora 10.00, iar 
deschiderea ofertelor se va 
realiza în data de 07.03.2017, 
ora 10.00, în sala de şedinţe a 
Primăriei Comunei Vama, etaj 
I.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 14.02.2017, ora 15.00 
prin licitaţie publică bun imobil 
(teren extravilan arabil) in 
suprafata de 5.000 mp situat in 
extravilanul comunei Berceni, 
sat Corlatesti, tarla 29, parcela 
302/100, jud. Prahova, nr 
cadastral 20203, CF nr 20203 
Berceni pretul de vanzare 
pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 25% - 
66.852 lei fara TVA apartinand 
Buze Oil Serv SRL. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul 
de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele 
de 21.02.2017, 28.02.2017, 
0 7 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  r e s p e c t i v 
14.03.2017 la aceeasi ora la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 14.02.2017, ora 16.00 
prin licitaţie publică bun imobil 
compus din constructie neter-
minata, regim de inaltime P+1 
partial (ac sol-525 mp, ac 
d e s f a s u r a t a - 5 8 8 m p )  s i 
constructie poarta (ac sol-15 
mp) situate in extravilanul 
comunei Berceni, sat Corlatesti, 
tarla 29, parcela 302/100, jud. 
Prahova pretul de vanzare 
pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 25% - 
76.748 lei fara TVA apartinand 
Rolida Com SRL. Constructiile 

nu au autorizatie. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul 
de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele 
de 21.02.2017, 28.02.2017, 
07.03.2017 respectiv 14.03.2017 
la aceeasi ora la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l Vincit Prod Com SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc stoc 
imbracaminte/incaltaminte 
(pret de pornire 33.157,7 lei) si 
mijloace fixe (pret de pornire 
36.172,1 lei) la preţul de 
inventar redus cu 25% fara 
TVA si cu un discount pentru 
vanzarea fortata de 30%. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 14.02.2017, 
ora 16/00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 21.02.2017 si 28.02.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l FC PETROLUL SA prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică mijloace de 
trasport pornind de la valoarea 
de evaluare redusa cu 50%: 
autoutilitara Peugeot Expert an 
2008 (15.913,5 lei), Subaru 
Forester an 2008 (25.482,5 lei), 
Peugeot 206 an 2005 (4.988,0 
lei), Opel Astra an 2007 (11.205 
lei). Valorile de evaluare nu 
contin TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la lici-

taţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în 14.02.2017, ora 15/30 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea 
va fi  reluată în ziua de 
21.02.2017 si 28.02.2017 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 8172/111/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea S.C. 
Bellini Constructii S.R.L., CUI: 
RO14790856 scoate la vânzare 
p r i n  l i c i t a ț i e  p u b l i c ă : 
Construcție si teren aferent 
(Terenul aferent 9.000 mp, 
Showroom S.utilă desfăşurata 
1.193 mp, Șopron S.Construită 
438 mp, Hală depozit – S.utilă 
832 mp.) Prețul de pornire: 
3.300.750,00 lei. Licitația va 
avea loc în 13.02.2017 ora 12:00 
la sediul lichidatorului din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereuşită lici-
tația se reia în data de 
17.02.2017 la aceeaşi oră. Lici-
tantul trebuie să achiziționeze 
un caiet de sarcini privind 
bunurile imobile supuse 
prezentei licitații, contra sumei 
de 500 RON+TVA, ce va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune 
la sediul lichidatorului judiciar 
o cerere de participare la lici-
tație, inclusă în caietul de 
sarcini, cu cel puțin trei zile 
înainte de termenul licitației 
stabilit prin anunțul public. 
Informații tel:0359463661 fax: 
0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Consiliul 
Local al Municipiului Giurgiu, 
şos .Bucureşt i ,  nr.49-51 , 
tel.0246.211.627; 0246.215.631, 
fax: 0246.215405, e-mail: 

primarie@primariagiurgiu.ro, 
cod fiscal: R4852455, cont 
IBAN: RO04TREZ32121A-
300530XXXX -Direcţia Patri-
moniu. 2.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractului 
de concesiune de proprietate 
publică: negociere directă. 3.
Data publicării anunţului de 
licitaţie/anunţului negocierii 
directe în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a: 
22.12.2016. 4.Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei 
câştigătoare este: cel mai mare 
punctaj acumulat. 5.Numărul 
ofertelor primite şi al celor 
declarate valabile: 1 primită, 1 
valabilă. 6.Denumirea/numele 
şi sediul/adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată 
câştigătoare: SC Vancon Utilaje 
SRL, cu sediul în comuna 
Frăţeşti, sat Remus, Fdt.Mihai 
Eminescu, nr.1, jud.Giurgiu. 7.
Durata contractului: 25 ani. 
8 . N i v e l u l  r e d e v e n ţ e i : 
3.373Euro/an. 9.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute 
pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Giurgiu- secţia 
Contencios Administrativ 
Fiscal, str.Episcopiei, nr.13, 
t e l . 0 2 4 6 . 2 1 2 . 7 2 5 ,  f a x : 
0246.217.492,  
e-mail:  jud-giurgiu@just.ro. 
10.Data informării ofertanţilor 
despre decizia de stabilire a 
ofertei câştigătoare: 26.01.2017. 
11.Data transmiterii anunţului 
de atribuire către instituţiile 
abilitate, în vederea publi-
cării: 07.02.2017.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - 
în reorganizare anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunurilor 
imobile, reprezentand: -Teren 
acces CF 40023, cad: 5531 top 
1146/4 Reşița, suprafata de 
1.440 mp - pret 16.888,15 lei; 
-Teren acces CF 33684, cad: 
3288 top 1173/1174/22 Reşița,  
suprafata de 583 mp - pret 
6.837,15lei, -Teren acces CF 
3 3 6 8 5 ,  c a d :  3 2 8 9  t o p 
1173/1174/23 Reşița, suprafata 

de 1.430 mp - pret 16.770,35 lei, 
-Teren arabil CF 36089, cad: 
3267 top 1173/1174/1 Reşița, 
suprafata de 4.477 mp - pret 
105.010,15lei, -Teren arabil CF 
4 0 0 6 6 ,  c a d :  3 2 6 8  t o p 
1173/1174/2 Reşița, suprafata 
de 1.578 mp - pret 37.012,95 lei;  
-Teren arabil CF 40021, cad: 
3276 top 1173/1174/10 Reşița, 
suprafata de 600 mp - pret 
14.073,3 lei; situate în Reşița 
zona Calea Caransebeşului, 
Jud. Caraş Severin. -Teren CF 
36091 Țerova, top 809/2/a/57/2, 
suprafata de 71 mp - pret 
1.239,75 lei; -Teren CF 36092 
Țerova, top 809/2/a/57/3, supra-
fata de 2.732 mp - pret 47.707,1 
lei; situate în Reşița în apropiere 
de Calea Caransebeşului, jud. 
Caraş-Sverin; -Teren fâneață 
CF 39948, top 809/2/a/60/1, 
Resita, suprafata de 5.754 mp - 
pret 106.184,35lei; situat în 
Reşița zona Calea Caransebe-
şului, jud. Caraş-Severin; - 
Garsonieră CF 30491, C1-U10 
Reşița, Top 600/3/b/1/P/IV, 
suprafata de 35,08 mp - pret 
57.741,95 lei; situată în Văliug, 
bl. 2 garsoniere Semenic, parter, 
ap. 4, jud. Caraş-Severin; - Casă 
şi Teren aferent CF 32343 top 
295, suprafata de 2.877 mp - 
pret 81.491lei. situate în  Fârliug 
nr. 232, jud. Caraş-Severin. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
de 95% din pretul de evaluare. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et. 2, ap. 21, Jud. Caras - 
Severin, telefon 0355/429.116, 
pretul caietelor de sarcini fiind 
de 500 lei. Licitatia va avea loc 
in data de 21.02.2017, orele 
13.00, la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et. 2, ap. 21, Jud. Caras - 
Severin.

PIERDERI  
l Pierdut atestat de transport 
marfă pe numele Brăileanu 
Nicu, domiciliat în Feteşti. Se 
declară nul.

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă pe numele 
Huţan Alin Corneliu, domici-
liat în comuna Bogaţi, jud. 
Argeş, eliberat de ARR Argeş 
Se declară nul.

l Pierdut Certificat Consta-
tator nr. 2934/27.04.2009,eliberat 
de ORC Arad, apartinand SC 
Damado Expert SRL. Il declar 
nul.

l Pierdut legitimatie de trans-
port si cupoanele aferente, 
emise de catre Academia de 
Studii Economice, pe numele 
Barbu Ioana Maria. Documen-
tele mentionate in prezentul 
anunt le declar nule.

l SC Calibra M&D Imprex 
SRL, având sediul social în loc.
Bretea Streiului, jud.Hune-
doara, CUI: 7349610, declarăm 
pierdut Chitanţier seria CLBR 
de la nr.130251 la 130300. Îl 
declarăm nul.

l Ionescu Ilie declar pierdut 
act de succesiune nr .1873 din 
1988.07.14 eliberat de Parohia 
Sfântul Gheorghe –Capra. Îl 
declar nul. 

l S.C. Agro Resources cu 
sediul în comuna Ţinteşti, jud. 
Buzău, str. Vintilă nr. 169, 
J10/777/2009, C.U.I. 26144859, 
declar pierdut certificat de înre-
gistrare seria B nr. 2167278. Îl 
declar nul.

l Declar pierdută autorizaţia 
de construire nr. 53 din 
15.04.2016, eliberată pentru 
două construcţii din strada 
Speranţei cu nr. cadastral 
528/1, T. 42/2, P. 9, Lot 1 înscris 
în C.F. nr. 53104, de Primăria 
Ciorogârla pe numele Paras-
chiv Nicu.

l Pierdut atestat conducător 
auto nr. 0072361001, atestat 
taxi nr. 0101494 şi atestat 
A.D.R. emise de A.R.R. Tulcea 
p e  n u m e l e  M o r o i a n u 
Laurenţiu. Le declar nule. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Municipal Câmpina. Nr. 61563/06.02.2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură, Serviciul Fiscal Municipal Câmpina organizează la sediul din Câmpina, Bd. Carol I, 
nr. 31, licitație publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri sechestrate: 1. În data de 
20.02.2017, ora 13.00, teren intravilan 618 mp din care curți construcții 387 mp și arabil 231 mp, 
situat în localitatea Cornu, Cornu de Jos, str. Malul Prahovei F.N., jud. Prahova, preț de pornire 42.793 
lei, proprietatea debitorului Oprea Gabriel - Cornu, jud. Prahova; 2. În data de 20.02.2017, ora 14.30, 
teren intravilan fâneață 2500 mp, situat în localitatea Breaza, punct „Ograda”, jud. Prahova, preț de 
pornire 38.323 lei, proprietatea debitoarei Cojocaru Tatiana - Breaza, jud. Prahova; 3. În data de 
21.02.2017, ora 13.00, teren intravilan 1380 mp, situat în localitatea Breaza, str. Cacovei F.N., jud. 
Prahova, preț de pornire 33.386 lei, proprietatea debitorului Chițoi Ciprian - Breaza, jud. Prahova; 4. 
În data de 21.02.2017, ora 14.30, teren extravilan 5000 mp, tarlaua 38, parcela 528/4, preț de 
pornire 2.245 lei; teren intravilan 1650 mp, tarlaua 48, parcela F 380/1, preț de pornire 33.433 lei; 
teren extravilan 5000 mp, tarlaua 42, parcela 440/38, preț de pornire 2.245 lei, situate în localitatea 
Valea Doftanei, sat Teșila, jud. Prahova, proprietatea debitorului Manea Mircea - Valea Doftanei, jud. 
Prahova; 5. În data de 22.02.2017, ora 13.00, teren extravilan 1370 mp, situat în localitatea  
Breaza, str. Prundului, nr. 4, jud. Prahova, preț de pornire 14.933 lei, proprietatea debitorului Enescu 
Gheorghe - Breaza, jud. Prahova; 6. În data de 23.02.2017, ora 13.00, autoturism Opel Combo - 
C/DF11, an fabricație 2006, preț de pornire 11.472 lei și autoturism Opel Corsa S - D/PB11, an 
fabricație 2008, preț de pornire 12.782 lei, proprietatea debitorului Ilie Nicolae Eugen - Breaza, jud. 
Prahova; 7. În data de 23.02.2017, ora 14.30, teren intravilan 4700 mp (din care 500 mp teren livadă 
și 4200 mp teren fâneață), situat în localitatea Șotrile, pct. „Mesteceni”, jud. Prahova, preț de pornire 
44.570 lei, proprietatea debitorului Stanciu Gheorghe - Șotrile, jud. Prahova. Prețurile de pornire ale 
licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi consultate la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
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 0244.376.010 și 0244.376.011; persoană de contact: doamna Tifigiu Cristina.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești.Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter personal 20002. Dosar de executare nr. 
942/2016. Nr. 3594/06.02.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 
Februarie, Ziua 23. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23, luna 
Februarie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație, 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Tarabostes S.R.L., CUI - 17886395, prima 
licitație: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturi reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit: Pompă beton - Bunker B100, Nu sunt, 70.770 lei, 19%; Mixer beton Sipe TTM400, 
Nu sunt, 16.130 lei, 19%; Mașină de îndreptat și tăiat fier beton SA T - 12, Nu sunt, 30.300 lei, 19%; 
Mașină de îndoit fier beton (de confecționat etrieri) SP 30 T, Nu sunt, 10.290 lei, 19%; Mașină de frezat 
cu 6 axe - Gubish, Nu sunt, 9.980 lei, 19%. Total: 137.470 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 se prezinte la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop și pănă la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 
participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 
documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 
sub forma scrisorii de garanție reperezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru perosanele juridice române, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru perosanele străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 
pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 
... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informatii suplimentare vă puteți 
adresa la sediul nostru din or. Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, sau la numărul de telefon 
0245.760698. Data afișării: 08.02.2017.


