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OFERTE SERVICIU
l Educatoare, pentru gradi-
nita privata langa Auchan 
Titan, 0725211112.

l SC. Everpro International 
Construction S.R.L. angajează 
femeie de serviciu în zona 
Afumaţi. Tel.0748228920

l Angajez ag securitate in zona 
Plevnei- Basarab. Telefon 
0736.376.237, 0723.918.782

l Raionul de peste isi mareste 
echipa: angajam bucatari, 
ajutor bucatari, ospatari, 
personal curatenie. Veniti 
alaturati-va unei echipe deose-
bite. CV la e-mail:raionulde-
pestedorobanti@gmail.com

l Primăria Nicolae Bălcescu, 
cu sediul în loc.Nicolae 
Bălcescu, str.Eroilor, nr.380, 
jud.Bacău, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post contractual aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificat şi 
completat de HG nr.1027/2014, 
în cadrul instituţiei: denumirea 
postului: operator staţie de 
epurare, post vacant contrac-
tual pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu este cazul. 
Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: -proba 
scrisă: data de 30.03.2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei 
Nicolae Bălcescu; -proba de 
interviu: data de 01.04.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Nicolae Bălcescu. Dosarul de 
concurs se depune la sediul 
Primăriei N.Bălcescu în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a III-a. Condiţiile de 
participare: bibliografia şi 
documentele pentru întocmirea 
dosarului de înscriere la 
concurs sunt afişate la sediul 
Primăriei N.Bălcescu. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
nr.0234.214.071.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, 
cu sediul în Orş.Turceni, str.
Sănătății, nr.1, jud.Gorj, orga-
nizează concurs sau examen, 
după caz, conform HGR 
nr.286/2011 (actualizată), 
pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant, peri-
oadă nedeterminată: -asistent 
medical debutant (PL, S)- 
Compartiment ATI- 1 post. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de  
06.04.2017, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 12.04.2017, 
ora 09.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de studii; 
-vechimea nu este necesară. 
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 Spitalului Orăşe-
nesc Turceni, Orş.Turceni, str.
Sănătății, nr.1, jud.Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spita-
lului Orăşenesc Turceni, Orş.
Turceni, str.Sănătății, nr.1, jud.
Gorj, persoană de contact: 
Eremia Cristiana, telefon: 
0 2 5 3 . 3 3 5 . 0 3 5 ,  f a x : 
0253.335.034, e-mail: spitalulo-
rasenescturceni@yahoo.com

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu 
sediul în Orş.Turceni, str.Sănă-
tății, nr.1, jud.Gorj, organizează 
concurs sau examen, după caz, 
conform HGR nr.286/2011 (actu-
alizată), pentru ocuparea urmă-
torului post contractual vacant, 
perioadă nedeterminată: -asis-
tent medical debutant (PL, S)- 
Secția chirurgie generală- 1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 
19.04.2017, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 25.04.2017, 
ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de studii; 
-vechimea nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, Orş.Turceni, str.Sănă-
tății, nr.1, jud. Gorj. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului 
Orăşenesc Turceni, Orş.Turceni, 
str.Sănătății, nr.1, jud. Gorj, 
persoană de contact: Eremia 
Cristiana, telefon: 0253.335.035, 
fax: 0253.335.034, e-mail: spita-
lulorasenescturceni@yahoo.com

l Spitalul Orăşenesc Turceni, 
cu sediul în Orş.Turceni, str.
Sănătății, nr.1, jud.Gorj, orga-
nizează  concurs sau examen, 
după caz, conform HGR 
nr.286/2011 (actualizată), 
pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant, peri-
oadă nedeterminată: -asistent 
medical debutant (PL, S)- 
Cabinet Urologie -1 post. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
03.04.2017, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 07.04.2017, 
ora 09.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de studii; 
-vechimea nu este necesară. 
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 Spitalului Orase-
nesc Turceni, Orş. Turceni, str. 
Sănătății, nr.1, jud.Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spita-
lului Orăşenesc Turceni, Orş. 
Turceni, str. Sănătății, nr.1, jud.
Gorj, persoană de contact: 
Eremia Cristiana, telefon: 
0 2 5 3 . 3 3 5 . 0 3 5 ,  f a x : 
0253.335.034, e-mail: spitalulo-
rasenescturceni@yahoo.com

l Spitalul Orăşenesc Turceni, 
cu sediul în Orş.Turceni, str.
Sănătății, nr.1, jud.Gorj, orga-

nizează   concurs sau examen, 
după caz, conform HGR 
nr.286/2011 (actualizată), 
pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant, peri-
oadă nedeterminată: -infirmier 
debutant -CPU -1 post . 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
30.03.2017, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 05.04.2017, 
ora 09.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -certificat de studii 
-şcoală generală; -certificat de 
absolvire a cursului de infir-
mier; -vechimea nu este nece-
sară. 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 Spita-
lului Orăşenesc Turceni, Orş.
Turceni, str.Sănătății, nr.1, jud.
Gorj. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalului Orăşenesc 
Turceni, Orş.Turceni, str.Sănă-
tății, nr.1, jud.Gorj, persoană de 
contact: Eremia Cristiana, 
telefon: 0253.335.035, fax: 
0253.335.034, e-mail: spitalulo-
rasenescturceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, 
cu sediul în Orş.Turceni, str.
Sănătății, nr.1, jud.Gorj, orga-
nizează concurs sau examen, 
după caz, conform HGR 
nr.286/2011 (actualizată), 
pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant, peri-
oadă nedeterminată: -infirmier 
debutant- compartiment Pedia-
trie- 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă 
în data de 24.04.2017, ora 
09.00; -proba interviu în data 
de 28.04.2017, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-certificat de studii -şcoală 
generală; -certificat de absolvire 
a cursului de infirmier; 
-vechimea nu este necesară. 
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 Spitalului Orăşe-
nesc Turceni, Orş.Turceni, str.
Sănătății, nr.1, jud.Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spita-
lului Orăşenesc Turceni, Orş.
Turceni, str.Sănătății, nr.1, jud.
Gorj, persoană de contact: 
Eremia Cristiana, telefon: 
0 2 5 3 . 3 3 5 . 0 3 5 ,  f a x : 
0253.335.034, e-mail: spitalulo-
rasenescturceni@yahoo.com

l Spitalul Orăşenesc Turceni, 
cu sediul în Orş.Turceni, str.
Sănătății, nr.1, jud.Gorj, orga-
nizează concurs sau examen, 
după caz, conform HGR 
nr.286/2011 (actualizată), 
pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant, peri-
oadă nedeterminată: -infirmier 
debutant- Secția Psihiatrie- 2 
posturi. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în 
data de 25.04.2017, ora 09.00; 

-proba interviu în data de 
02.05.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -certificat 
de studii- şcoală generală; 
-certificat de absolvire a 
c u r s u l u i  d e  i n f i r m i e r ; 
-vechimea nu este necesară. 
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 Spitalului Orăşe-
nesc Turceni, Orş. Turceni, str. 
Sănătății, nr. 1, jud. Gorj. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalului Orăşenesc Turceni, 
Orş.Turceni, str. Sănătății, nr. 1, 
jud. Gorj, persoană de contact: 
Eremia Cristiana, telefon: 
0 2 5 3 . 3 3 5 . 0 3 5 ,  f a x : 
0253.335.034, e-mail: spitalulo-
rasenescturceni@yahoo.com

l Spitalul  Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, Jud.
Teleorman, str.Libertăţii, nr.1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -1 post 
-referent de specialitate II în 
cadrul biroului Achiziţii. 
Condiţii specifice de partici-
pare la concurs post referent de 
specialitate II: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă de studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în profil administraţie 
publică; -3 ani 6 luni vechime 
în specialitate. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenă în data 
de 30.03.2017, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data şi ora interviului 
vor fi anunţate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
avizierul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Alexandria, la 
serviciul RUNOS sau la tele-
f o a n e l e :  0 2 4 7 . 3 0 6 . 7 5 8 / 
0247.306.723.

l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Timişoara, jud.Timiş, 
organizează concurs, conform 
HG 286/2011, la sediul unităţii, 
pentru ocuparea postului 
contractual vacant permanent 
de asistent medical principal -1 
post. Desfăşurarea concursului: 
-30.03.2017, ora 10.00, proba 
scrisă; -03.04.2017, ora 10.00, 
proba practică. 1.Cerinţele 
postului: -studii medii absolvite 
cu diplomă, specializare asis-
tență medicală; -diplomă/ 
certificat obținere grad prin-
cipal; -abilităţi bune de comuni-
care, seriozitate, meticulozitate, 
adaptabilitate; -respectarea 
normelor de disciplină; -fără 
vechime. 2.Documente solici-
tate pentru dosarul de înscriere: 
-cerere de înscriere la concurs 

adresată conducerii unităţii; 
-copia actului de identita-
te+acte de stare civilă; -copiile 
documentelor care să ateste 
nivelul studiilor, specializărilor 
sau diferite cursuri efectuate; 
-copia carnetului de muncă; 
-cazier judiciar; -adeverinţă 
medicală; -curriculum vitae; 
-recomandare de la ultimul loc 
de muncă. Dosarele de înscriere 
se pot depune până la data de 
22.03.2017, ora 15.00, la Sediul 
Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Timişoara -comparti-
mentul contabilitate -resurse 
umane. Concursul se va desfă-
şura la sediul unităţii din Str.
Inocenţiu Klein, nr.29. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
tel.0256.208.715 sau la sediul 
unităţii.

l Unitatea Administrativ Teri-
torială Comuna Săcălaz, 
judeţul Timiş, cu sediul în 
comuna Săcălaz, str.a IV-a, nr. 
368, județul Timiş, organizează 
concurs pe perioadă nedetermi-
nată, conform HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: -1 post 
asistent medical la Comparti-
mentul Azil de Bătrâni; -1 post 
şofer microbuz şcolar la Servi-
ciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență; -1 post muncitor cali-
ficat, treapta profesională I, la 
Compartimentul Adminis-
trativ. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în 
data de: 30.03.2017, ora 10.00; 
- i n t e r v i u l  î n  d a t a  d e : 
30.03.2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: Pentru 
funcția de asistent medical: 
-studii postliceale de speciali-
tate; -vechime în specialitatea 
studiilor: 2 ani; -vechime în 
muncă: minim 2 ani. Pentru 
funcția de şofer microbuz 
şcolar: -studii medii; -vechime 
în specialitatea studiilor: peste 
20 de ani; -vechime în muncă: 
peste 20 de ani; -permis de 
conducere categoria C. Pentru 
funcția muncitor calificat, 
treapta profesională I: -studii 
medii; -vechime în muncă: 
peste 20 de ani. Candidații vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Unității 
Administrativ Teritoriale 
Comuna Săcălaz, ultima zi de 
înscriere: 22.03.2017. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Săcălaz, 
judeţul Timiş -Compartimentul 
Resurse Umane, telefon: 
0256.367.491. 

l Direcţia Locală de Evidenţă 
a Persoanelor Sector 6 organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie 
vacante de  arhivar I, studii M,  
vechime în muncă minim 9 ani, 
în cadrul  Biroului Comuni-
care, Analiză  Sinteză, Patri-
moniu, Logistică. Concursul se 

organizează la sediul instituţiei 
din Bucureşti, str. Hanul 
Ancuţei nr.4, sector 6, în data 
de 30.03.2017, ora 10.00, proba 
scrisă şi 03.04.2017, interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 10 
de zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III–a, la sediul instituţiei. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul instituţiei. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei şi la 
nr. de tel.: 021.434.13.31 –Servi-
ciul Resurse Umane, Juridic.

l Editura Academiei Române, 
cu sediul în Calea 13 Septem-
brie, nr. 13, sector 5, Bucureşti, 
scoate la concurs la sediu în 
data de 30.03.2017 (ora 11 
proba scrisă şi ora 13 interviu): 
–1 post merceolog (M) I  –studii 
medii, vechime min. 10 ani în 
domeniu, cunoştinţe de operare 
PC,  cunoştinţe  de contabilitate 
primară; –1 post secretar de 
redacţie (M) I –studii medii,  
vechime min.  10 ani  în 
domeniu, cunoştinţe de operare 
PC, cunoştinţe medii de limba 
engleză/ franceză; –1 post 
casier (M) I –studii  medii 
economice, vechime min. 10 
ani în domeniu, cunoştinţe de 
operare PC; –1 post referent 
specialitate economic (S) III –
absolvent studii superioare 
economice cu diplomă de 
licenţă, experienţă în domeniu 
10 ani (din care 5 ani în insti-
tuţii publice). Înscrierii până în 
data de 23.03.2017, ora 12:00. 
Relaţii la telefon 021/3188146 
d o a m n a  E l e n a  S t o i a n 
0723215721.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Buzău cu sediul în Buzău, Str. 
Ion Băiescu, bl. 3A, parter 
scoate la concurs, în data de 
10.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul  post  vacant : 
Inspector,  grad profesional  
asistent - Compartiment 
Ana l i za  P i e ț e i  Munc i i , 
Programe de Ocupare şi Imple-
mentare Măsuri Active– Servi-
ciul Analiza Pieței Muncii şi 
Economie Socială din cadrul 
AJOFM Buzău; Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
l icenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 1 an; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ş u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
10.04.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
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termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Buzău.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Satu Mare, cu sediul în Satu 
Mare, str. Ghica Ion, nr. 36 
scoate la concurs, în data de 
20.03.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post temporar 
vacant: Inspector,  grad profe-
sional superior - Comparti-
ment Înregistrare și stabilire 
drepturi șomeri – AJOFM 
Satu Mare; Condiţii specifice 
de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie temporar 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de științe: 
științe economice; Vechime 
minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani; Cunoștinţe 
de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă și creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, serio-
zitate; Data de desfășurare a 
concursului: 20.03.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă. Înscrierile 
se fac în termen de 8 zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Satu 
Mare.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Harghita cu sediul în Mier-
curea Ciuc, Bd-ul. Frăției, nr 2 
scoate la concurs, în data de 
10.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consi-
lier,  grad profesional superior 
- Serviciul Analiza Pieței 
Muncii, Programe de Ocupare 
și Implementare Măsuri Active 
din cadrul AJOFM Harghita; 
Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoștinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ș u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
10.04.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Harghita.

l Ministerul Apelor si Padu-
rilor cu sediul în București, 
Bdv.Magheru, nr.31, sector 1, 
scoate la concurs, în data de 
31.03.2017 la sediul ministe-
rului următorul post contrac-

tual  de execuţie  vacant 
c o n f o r m  H . G .  n r . 
286/23.03.2011, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Consilier IA, Direcția de 
Comunicare și Resurse Umane. 
Candidaţii vor prezenta un 
dosar de concurs care va 
conţine următoarele docu-
mente: cerere de înscriere la 
concurs; - copie act de identi-
tate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; - copii documente 
care să ateste nivelul studiilor și 
ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, copii 
documente care atestă îndepli-
nirea condiţiilor specifice ale 
postului; - copie carnet de 
muncă, sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor; - cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe 
propria răspundere că solici-
tantul nu are antecedente 
penale care să-l facă incompa-
tibil cu funcţia pentru care 
candidează, caz în care candi-
datul are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a 
concursului; - adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile 
sanitare abilitate care să 
conţină, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea 

acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
- curriculum vitae. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale conform art. 3 al 
Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările și 
completăr i le  u l ter ioare . 
Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei de execuţie  
vacantă: - studii universitare de 
licenţă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenta sau echi-
valentă; - cunoștinţe de operare 
pe calculator: Word, Excel - 
nivel de cunoaștere bine; - abili-
tăţi, calităţi și aptitudini 
necesare: rezistenţă la stres, 
spirit de observaţie; - vechime 
de minim 5 ani în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
funcţiei. Programul concur-
sului: 31.03.2017 – ora 10:00 – 
proba scrisă, care se va 
desfasura la sediul Ministerului 
Apelor si Padurilor; Data si ora 
interviului se afiseaza odata cu 
rezultatul la proba scrisă. 
Termenul limita de depunere a 
dosarelor de concurs este de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
căr i i  anunţului  pr iv ind 
concursul in Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
Ministerului Apelor si Padu-
rilor, Direcția de Comunicare și 
Resurse Umane, tel. 021 316 
0215

l Primăria Orașului Petrila 
organizează licitație publică în 
data de 29.03.2017, ORA 10.00. 

1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de  e-mai l  a 
persoanei de contact: Consiliul 
Local al Orașului Petrila -Servi-
ciul Achiziții ,  Investiții , 
Proiecte cu Finanțare Interna-
țională, Managementul Cali-
tății -cu sediul în orașul Petrila, 
str. Republicii nr.196, județul 
H u n e d o a r a ,  t e l . / f a x . 
0254.550.760, cod fiscal 
4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, 
persoana de contact -Ing. Jr. 
Lang Mihaela. 2.Informaţii 
generale privind obiectul 
concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesi-
onat: Obiectul licitației publice 
îl constituie concesionarea 
terenului în suprafață de 20mp, 
evidențiat în CF nr.63483-Pe-
trila, situat în Petrila strada 
Republicii în vederea desfășu-
rării de activități comerciale. 
3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: 
Documentația de atribuire se 
va obține contra-cost, de la 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Interna-
țională, Managementul Cali-
tății, camera 7. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului /comparti-
mentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia 

de atribuire: Documentația de 
atribuire se va obține contra-
cost, de la sediul Primăriei 
orașului Petrila, str. Republicii 
nr.196, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 3.3.Costul 
și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.  54/2006: 
Valoarea documentației este 10 
lei, se va achita la casieria 
unității. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 
23.03.2017, ora 15.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data 
limită de depunere a ofertelor: 
29.03.2017, ora 09.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Petrila cu 
sediul în orașul Petrila, str. 
Republicii nr. 196, județul 
Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
C a l i t ă ț i i ,  c a m e r a  7 . 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar. 5. Data și 
locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 29.03.2017 ora 10.00  
Primăria Petrila, str. Republicii 
nr.196, jud. Hunedoara, Servi-
ciul Achiziții ,  Investiții , 
Proiecte cu Finanțare Interna-
țională, Managementul Cali-
tății, camera 7. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
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nele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Deva, B-dul 1 
Decembrie nr.35, județul Hune-
doara, cod poștal 330005, 
telefon 0254.234.755 sau 
0254.211.574, fax 0254.216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Terme-
nele pentru sesizarea instanței 
sunt menționate în documen-
tația de atribuire. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 07.03.2017.

l Anunţ privind organizarea 
concursului de încadrare pe 
durată determinată a unor 
posturi de personal civil 
contractual, sezonier, cu atri-
buţii de execuţie, vacante: I.Uni-
tatea Militară 02574 București 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
de personal civil contractual, 
sezonier, cu atribuţii de execuţie, 
în cadrul Complexului militar 
de instruire, reprezentare și 
tranzit "Litoral", astfel: -9 
posturi de funcţionar, prevăzute 
cu studii medii (diplomă de 
bacalaureat) și perfecţionare/
specializare în domeniul turism 
sau recepţioner hotel -pentru 
ocuparea posturilor este necesar 
să fi desfășurat minim 6 luni de 
activitate profesională în dome-
niul turism sau recepţioner 
hotel; -3 posturi de muncitor 
calificat I (bucătar), prevăzute 
cu studii generale sau profesio-
nale și calificare profesională în 
meseria de bucătar -pentru 
ocuparea posturilor este necesar 
să fi desfășurat minim 9 ani de 
activitate profesională în 
meseria de bucătar; -9 posturi 
de muncitor calificat IV 
(bucătar), prevăzute cu studii 
generale sau profesionale și 
calificare profesională în 
meseria de bucătar -pentru 
ocuparea posturilor nu sunt 
prevăzute cerinţe referitoare la 
vechimea în muncă sau în speci-
alitatea studiilor absolvite; -1 
post de muncitor calificat I 
(ospătar), prevăzut cu studii 

generale sau profesionale și 
calificare profesională în 
meseria de ospătar sau chelner 
-pentru ocuparea posturilor este 
necesar să fi desfășurat minim 9 
ani de activitate profesională în 
meseria de ospătar sau chelner; 
-3 posturi de muncitor calificat 
III (ospătar), prevăzute cu studii 
generale sau profesionale și 
calificare profesională în 
meseria de ospătar (chelner) 
-pentru ocuparea posturilor este 
necesar să fi desfășurat minim 3 
ani de activitate profesională în 
meseria de ospătar sau chelner; 
-12 posturi de muncitor calificat 
IV (ospătar), prevăzute cu studii 
generale sau profesionale și 
calificare profesională în 
meseria de ospătar (chelner) 
-pentru ocuparea posturilor nu 
sunt prevăzute cerinţe referi-
toare la vechimea în muncă sau 
în specialitatea studiilor absol-
vite; -32 posturi de îngrijitor, 
prevăzute cu studii generale 
-pentru ocuparea posturilor nu 
sunt prevăzute cerinţe referi-
toare la vechimea în muncă sau 
în specialitatea studiilor absol-
vite; -26 posturi de muncitor 
necalificat I, prevăzute cu studii 
generale -pentru ocuparea 
posturilor nu sunt prevăzute 
cerinţe referitoare la vechimea 
în muncă sau în specialitatea 
studiilor absolvite. II. Concursu-
rile /examenele pentru ocuparea 
acestor posturi se desfășoară la 
sediul Unităţii Militare 02441 
Mangalia, str. Gala Galaction 
nr.8-12, judeţul Constanţa, 
astfel: -Pentru posturile de func-
ţionar: -proba scrisă: în data de 
30.03.2017 ora 11.00; -interviul: 
în data de 05.04.2017 ora 11.00. 
-Pentru posturile de muncitor 
calificat, îngrijitor și muncitor 
necalificat: -proba practică: în 
data de 30.03.2017 ora 11.00; 
-interviul: în data de 05.04.2017 
ora 11.00. III.Data -limită până 
la care se pot depune dosarele 
de concurs este: 23.03.2017, ora 
14.00. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Unităţii Militare 

02441 Mangalia, str. Gala 
Galaction nr. 8-12, judeţul 
Constanţa și se iau în evidență 
la sediul Unităţii Militare 02574 
București, Bdul. Drumul 
Taberei, nr.7B, sector 6 în terme-
nul-limită stabilit. Personalul 
declarat admis va fi încadrat pe 
durată determinată, în perioada 
19.04.2017-20.10.2017. 
Persoana de contact, care 
asigură secretariatul comisiilor 
de concurs/examen este p.c.c. 
Ungureanu Nicoleta, telefon 
021.319.58.58 int. 2244. Detalii 
privind condiţiile generale și 
specifice pentru ocuparea postu-
rilor, bibliografia și tematica de 
concurs se pot obţine la sediul 
Unităţii Militare 02574 Bucu-
rești, Bdul. Drumul Taberei, 
nr.7B, sector 6, la sediul Unităţii 
Militare 02441Mangalia str. 
Gala Galaction nr.8-12 judeţul 
Constanţa pe portalul posturi.
gov.ro și pe pagina de internet 
smg.mapn.ro/cli/index.html, sau 
la secretariatul comisiilor de 
concurs. 

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Pepiniera Olma va ofera 
pomi fructiferi altoiti, cu certi-
ficat de calitate si pasaport 
fitosanitar. 0767806245

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l  Persoană fizică, închiriez 
vilă în Herăstrău, suprafaţa 
560mp, cu subsol, P+1+M, 
curte şi grădină stil japonez 
215mp, stil modern cu mobilier 
Fendi. Construcţie pe structură 
metalică rezistentă la cutre-
mure. Contract pe minim 1 an, 
1 5 . 0 0 0  E u r o  l u n a r . 
Tel.0755.056.800.

CITAȚII  
l Se citează Marcu Rodica și 
Ghenciu Neculai (Nicu), ca 
pârâţi în dosar 15815/193/2010 al 
Judecătoriei Botoșani, cu termen 
de judecată la 24 aprilie 2017.

l Numita Ciobanu Elena, 
domiciliată în satul Forăști, 
comuna Forăști ,  județul 
Suceava este citată pentru a se 
prezenta la judecătoria Hârlău 
î n  d o s a r u l  n u m ă r u l 
756/239/2016, în data de 
16.03.2017, orele 9.00.

l Numitul Creanga Constan-
tin-Viorel domiciliat in sat A.I. 
Cuza, comuna A.I.Cuza, jud. 
Iasi, este citat a se prezenta la 
Judecatoria Pascani in data de 
04.04.2017 orele 08.30 in 
dosarul nr. 3640/866/2016 
avand obiect divort cu minori.

l Se citează la data de 
20.04.2017, la Judecătoria 
Roșiorii de Vede, judeţul 
Teleorman, în dosar nr. 
4414/292/2017, la ora 08.30, 
doamna Arghir  Roberta 
Gabriela, în calitate de pârâtă, 
dosarul având ca obiect divorţ, 
reclamant fiind Arghir Mișu.

l Pârâta Alexe Gabriela cu 
domiciliul în Ploiești, Str. Liber-
tăţii și Comuna Gottlob, nr 
769, judeţul Timiș, este citată 
pe data de 20.03.2017, la Jude-
cătoria Ploiești, ora 08:30, Sala 
2, în dosar 17967/281/2016 în 
proces cu reclamantul Alexe 
Dan Mirel, obiect divorţ

l Numiţii Rojișteanu Adrian și 
Rojișteanu Elena, ambii domi-
ciliaţi în comuna Daneţi, 
judeţul Dolj, cheamă în jude-
cată pe Rădulescu Luminiţa în 
procesul având ca obiect reven-
d i c a r e a  i m o b i l i a r ă  d i n 
14.12.2016, dosarul cu numărul 
3216/215/2015, Judecătoria 
Craiova, ora 10.30, CF2, în 
data de 08.03.2017.

l Numitul Brănzanu Ionel 
Valerică, cu ultimul domiciliul 
cunoscut in Pascani, str. 
Morilor nr.14, jud.Iasi, este 
chemat la Tribunalul Iasi- 
Judecator Sindic, la data de 
23.03.2017 ora 9:00, Secţia II 

civilă-faliment, camera S.
II.-etaj2, Complet com s1 fal in 
calitate de parat in proces cu 
C.I.I. Pohrib Ionela in calitate 
de reclamant, in dosarul nr. 
11806/99/2013/a1 avand ca 
obiect  angajarea raspunderii 
conform art.138 din Legea 
85/2006. In caz de neprezentare 
a partilor, se va putea trimite 
un inscris, judecata urmand a 
se face in lipsa.

SOMAȚII  
l Emisa in temeiul art.130 din 
Decretui-Lege nr.115/1938, 
astfel cum s-a dispus prin 
Incheierea de sedinta din 
01.03.2017, privind cererea inre-
g i s t r a t a  s u b  d o s a r  n r. 
1570/246/2016 al Judecatoriei 
Ineu, formulata de  reclaman-
tele Tuduce Elena, domiciliata 
in Ineu, str. Decebal, nr.1, 
bl.14B, et. 2, ap.8 jud. Arad si 
Dudas Iuliana, domiciliata in 
comuna Archis nr.89, jud.Arad, 
cp. 317015. Reclamantele soli-
cita  constatarea dobandirii 
dreptul de proprietate, pe titlu 
de uzucapiune prin jonctiunea 
posesiilor cu a antecesorilor 
acestora, asupra cotei de 3/25 
parti  din imobilul  inscris in CF 
nr.300578 Archis nr.top. 86.87, 
compus din casa si intravilan in 
suprafata de 4129 mp,  unda 
apar inscrisica proprietari tabu-
lari sub B.5-Curt Floare, sub 
B7-Curt Ioan si sub B8-Curt 
Sofia, casatorita si decedata 
Barna, cu precizarea ca aceasta 
cota a fost posedata util, nein-
trerupt, public neechivoc si sub 
nume de proprietari de catre 
reclamante fara ca alter 
persoane sa faca acte de depose-
dare sau tulburare. Toti cei 
interesati sunt chemati DE 
INDATA sa inainteze opozitie 
la Judecatoria Ineu deoarece in 
caz contrar, in termen de o  luna 
de la publicarea somatiei se va 
proceda la analizarea cererii  cu 
privire la constatarea dreptului 
lor de proprietate.

DISPARIȚII  
l Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanţa a deschis 
la Judecătoria Constanţa 
procedura de declarare a 
morţ i i ,  în  dosarul  c iv i l 
nr.4620/212/2017, pentru 
Paţachia Ion, născut la data de 
13.07.1964, în Mun.Constanţa 
-jud.Constanţa, domiciliat în 
sat Valu lui Traian, str.Şcolii, 
nr.9A, Com.Valu lui Traian 
-jud.Constanţa, dispărut la 
data de 11.11.2012 în apele 
Canalului Hinog, KM fluvial 
nr.309, în dreptul Satului 
Cochirleni -jud.Constanţa. 
Invităm orice persoană să 
comunice datele pe care le 
cunoaște în legătură cu dispă-
rutul la IPJ Constanţa -Servi-
ciul Investigaţii Criminale, 
t e l e f o n :  0 2 4 1 . 5 0 2 . 2 6 2 , 
e - m a i l :   c a b i n e t @
ct.politiaromana.ro

l Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Constanţa a deschis 
la Judecătoria Babadag proce-
dura de declarare a morţii, în 
d o s a r u l  c i v i l  n r . 
226/179/2017,  pentru  Silai 
Arsene, fiul lui Grigore și 
Prasinia, născut la data de 
16.05.1961, în com.Jurilovca, 
domiciliat în sat Jurilovca, str.
Codrului, nr.1, com.Jurilovca 
-jud.Tulcea, dispărut la data de 
27.01.2011 în apele Mării 
Negre, în zona Grindul Chituc 
-Periboina, Com.Corbu, Jud.
Constanţa. Invităm orice 
persoană să comunice datele pe 
care le cunoaște în legătură cu 
dispărutul la IPJ Constanţa 
-Serviciul Investigaţii Crimi-
nale, telefon: 0241.502.262, 
e - m a i l :   c a b i n e t @
ct.politiaromana.ro

ADUNĂRI GENERALE  
l În conformitate cu prevede-
r i l e  a r t . 1 1 7  d i n  l e g e a 
nr.31/1990, republicată, D-na 
Mititelu Maria- Administrator 
Unic al Industria Bumbacului 
S.A., convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 10.04.2017, 
orele 12:00, la sediul societăţii 
din București, Splaiul Unirii nr. 
160, sector 4, formată din toţi 
acţionarii înregistraţi în regis-
trul acţionarilor societăţii până 
la data de 01.04.2017 cu urmă-
toarea ordine de zi:  1) Apro-
barea situaţiilor financiare pe 
anul 2016, respectiv a Bilan-
ţului Contabil, contului de 
profit și pierderi și bugetului de 
venit și cheltuieli pe anul 2017; 
2) Aprobarea rapoartelor admi-
nistratorilor și cenzorilor socie-
t ă ţ i i ;  3 )  R e p a r t i z a r e a 
dividendelor; 4) Prelungirea 
mandatului Administratorului 
Unic al societăţii pentru o peri-
oadă de 4 ani; 5) Prelungirea 
m a n d a t e l o r  c e n z o r i l o r 
supleanţi ai societăţii pentru o 
perioadă de 4 ani; 6) Diverse. 
Materialele înscrise pe ordinea 
de zi a Adunării Generale se 
află la dispoziţia acţionarilor la 
sediul societăţii. Acţionarii se 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile, licitația a III - a. Anul 2017, 
luna aprilie, ziua 04, ora 12.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
04 aprilie 2017, ora 12.00, la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, din orașul Bolintin Vale, 
str. Republicii, bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele 
bunuri imobile, proprietatea debitoarei Anton Rodica, cu domiciliul fiscal în municipiul București, str. 
Ostrov, nr. 22, sector 5: Denumire bunuri imobile, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire 
a licitației, (lei); Clădire (construcție de locuințe) în suprafață de 62 mp și teren aferent acesteia, în 
suprafață de 684 mp, având cartea funciară nr. 31923, nr. cadastral 1517, situat în satul Florești, 
comuna Florești - Stoenești, județul Giurgiu, 32.000 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt  
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; do-  
vada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cod 
fiscal beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare 
licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de 
stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire la 
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 205/2015, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 
sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270.520, persoană de contact: Bogdan Elena.

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 Coronas Invest Construct SRL - Pitești, după 
cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism 
marca Dacia Drop Side, nr. identificare UU1D171176A489860,  
an fabricație 2005, AG-11-AXV, 2.511 lei. Prețurile mențio- 
nate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata 
inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor depune, 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, reprezentând 10% din prețul de pornire  
al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția Generală Re-
gională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, 
deschis la Trezoreria Pitești; c). ... g). acte de identificare 
prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 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 22.03.2017, 
ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5. 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 Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3252.
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vor adresa cu orice cerere 
legată de ţinerea Adunării 
Generale la sediul societăţii, 
serviciul secretariat. Acţionarii 
care participă la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor se vor prezenta cu bule-
tinul/ cartea de identitate sau, 
după caz, cu procuri speciale 
autentificate, în cazul reprezen-
tării. Dacă prima Adunare 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor nu va întruni cvorumul 
necesar pentru validitatea 
hotărârilor, o a doua Adunare 
va avea loc  în  data de 
11.04.2017 ora 12:00, în acelaşi 
loc.

LICITAȚII  
l Lichidatorul  judiciar 
desemnat in dosarul de fali-
ment al debitoarei  Euro 
Prodlemn scoate la vanzare 
publica cu strigare: autocar 
MAN  la pretul de 16.000 lei si 
autoutilitara Mercedes  la 
pretul de 20.000 lei. Preturile 
nu contin TVA . Garantia de 
licitatie este de 10%. Licitatia 
va avea loc  in  data de 
10.03.2017, orele 11.00 la sediul 
Tribunalului Buzau. In caz de 
nedjudecare licitatia se va 
repeta saptamanal, vinerea,, in 
aceleasi conditii. Relatii la 
tel.0722.958.736.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 

numită lichidator judiciar 
conform incheierii de sedinta 
din data de 03.03.2017 pronun-
ţată de Tribunalul Prahova, 
Secţia a II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal - 
Biroul faliment, în dosarul 
1100/105/2017, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a 
falimentului debitoarei Profi-
plast SRL, cu sediul social in 
Campina, str. Plevnei, nr. 63-65,  
jud. Prahova, CUI 13669997, 
J29/73/2001.Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
13.04.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi publi-
carea in BPI a tabelului preli-
minar al creanţelor este 
18.04.2017. Termenul limita 
pentru definitivarea tabelului 
creantelor este 12.05.2017. 
Adunarea creditorilor are loc la 
data de 21.04.2017 ora 13/00 la 
sediul lichidatorului judiciar.

l S.C. Carasana Piata S.A. 
Resita - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunului imobil, reprezentand 
imobil/anexa locuinta, situat in 
comuna Valiug, nr. 375, Jud. 
Caras - Severin, evidentiat  in 
C.F. nr. 31935/Valiug. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 
42.036 Lei + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului 
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. Lici-
tatia va avea loc in data de 
16.03.2017, orele 13.00, la 
sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud. Caras-Severin.

l Inspectoratul de Politie al 
Judetului Satu Mare organi-
zeaza licitatie publica cu stri-
g a r e  p e n t r u  a t r i b u i r e a 
contractului de inchiriere a 
unui spatiu destinat asigurarii 
hranirii personalului de politie, 
incapere cu o suprafata utila de 
27.56 mp, situat in municipiul 
Satu Mare, strada Mircea cel 
Batran, nr. 1, avand drept scop 
oferirea contra cost  de hrana 
in sistem catering. Persoanele 
interesate se vor prezenta la 
sediul unitatii IPJ Satu Mare, 
strada AI Cuza nr 5/A, Servi-
ciul Logistic, Biroul Achizitii, 
pana in data de 09.03.2017 ora 
10. Daca considerati necesar se 
poate solicita in scris fisa de 
date a achizitiei de la  Serviciul 
Logistic, nr tel 0261807777, 
interior 20186
              
l U.A.T. Oras Sulina cu sediul 
in orasul Sulina, str. I, nr. 180, 
judetul Tulcea, anunta ca la 
data de 20.03.2017, orele 11:30, 
organizeaza sedinta de nego-
ciere directa cu Velcu Cristian 
Leonard, avand calitatea de 
unic ofertant inscris la cele 2 

(doua) licitatii organizate ante-
rior, in vederea vanzarii unui 
bun imobil apartinand dome-
niului privat al orasului Sulina, 
respectiv:- teren in suprafata 
totala de 100 mp., situat in 
intravilanul orasului Sulina, pe 
str. I, nr. 80B, zona A. Eventua-
lele informatii suplimentare se 
pot obtine la numarul de 
t e l e f o n  0 2 4 0 / 5 4 3 0 0 3 , 
0240/543001. Documentele 
necesare participarii la sedinta 
de negociere directa vor fi 
depuse pana la data de 
17.03.2017,  orele  14:00. 
Instanta competenta pentru 
solutionarea eventualelor litigii 
este Tribunalul Tulcea, cu 
sediul in mun. Tulcea, str. 
Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 
544, e-mail tribunalul-tulcea@
just.ro.

PIERDERI  
l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta, pe numele 
Popliceau Ion, Popliceanu 
Nina. O declar nula.

l S.C. Staff Collection S.R.L. cu 
sediu social în Bucureşti, Bdul 
Corneliu Coposu nr. 5, sect. 3 şi 
datele de identificare C.U.I. 
6003880 şi J40/13540/1994, 
declară nulă şi pierdută decla-
raţia de instalare pentru aparatul 
de marcat electronic fiscal tip 
SAPEL SHOP cu seria de fabri-
caţie E03203525 şi seria fiscală 
cu numărul 0007030172.

l Asociaţia  pentru  Psiho-
logia Sportului, cu sediul în 
Bucureşti, Str.Făinari, nr.26, 
bl.50, sc.A, et.1, ap.3, sector 2, 
declară pierdut Certificatul 
nr.150/05.11.2014 de înscriere a 
Asociaţiei în Registrul Asociaţi-
ilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa 
Judecătoriei Sectorului 2. Îl 
declarăm nul.

l Declar pierdut Proces 
Verbal de Predare-Primire 
nr.156 din data de 04.04.1972, 
a locuinţei, încheiat între 
Oficiul pentru construirea de 
locuinţe propietate personală 
ş i  Urs i ca  Gica ,  Urs i ca 
Ştefania. Îl declar nul.

l IBU Publishing House SRL, 
str.Paul Greceanu, nr.11, bloc 
21A, sc.1, parter, ap.5, 
sector 2, Bucureşti, având 
J40/15949/2008, 
CUI:24482403, pierdut 
carte de intervenţie, regis-
trul special casa de marcat 
model Datecs DP-50, seria 
13007559, certificat cu 
număr de ordine şi decla-
raţie de instalare. Le 
declar nule.

l SC Siemens SRL, cu 
sediul în Bucureşti, Bd.
P r e c i z i e i ,  N r. 2 4 , 
CUI:RO7614474 , Reg.
Com. J40/6772/1995, 
pierdut Registrul de 
Evidenţă Fiscală.  Î l 
declară nul.

l Pierdut atestat taxi pe numele 
Ciur Alexandru, seria CPTx 
116162 eliberat la 6.12.2014, 
până la 5.12.2019, de către 
A.R.R. Iaşi. Se declară nul.  

l Pierdut atestat conducător 
auto-marfă emis de ARR 
Vâlcea pe numele Vărzaru 
Ionuț Adrian. Se declară nul. 

l Pierdut carte de munca, pe 
numele Scortea Elena. Declar 
nula

l Subscrisa IMO BAU S.R.L., 
CUI 23478714, J05/704/2008 şi 
sediul în Livada de Bihor, nr.4, 
jud. Bihor, declar pierdute şi 
nule certificatele constatatoare 
ale societății emise de ORC 
Bihor.

ANUNȚURI

Nu rata în fiecare vineri 
Ghidul de timp liber        

al Jurnalului Naţional!

- Recomandări pentru cele mai bune filme şi emisiuni ale serii

PRIETENOS, UTIL, DISTRACTIV!

- Programele celor mai importante 12 televiziuni   
- Idei de destinaţii pentru weekend

- Recenziile ultimelor 
cărţi apărute pe piaţă

- Premiere cinematografice

- Articole din lumea mondenă,             
interviuri cu cele mai iubite vedete
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