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OFERTE SERVICIU
l Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj-Napoca, cu sediul în
localitatea Cluj-Napoca, str.
Horea, nr.13, judeţul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual vacant de:
consilier, gr.1, conform HG
286/23.03.2011, completată şi
modificată cu Hotărârea nr.
1027/11 noiembrie 2014, respectiv
H G n r. 4 2 7 / 2 0 1 5 ş i H G
nr.269/2016, astfel: Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în perioada: 09.12.201622.12.2016, între orele 9.00-16.30,
de luni până joi, vineri, între orele
9.00-14.00, la sediul OTIMMC
Cluj-Napoca, str.Horea, nr.13.
Proba scrisă în data de
03.01.2017, începând cu ora
10.00; proba interviu în data de
09.01.2017, începând cu ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe
minime: -studii superioare definitivate; -vechime în specialitatea
studiilor: minim 3 ani şi 6 luni;
-bune cunoştinţe de operare pe
calculator; -bune aptitudini de
comunicare; -cunoştinţe de limba
engleză. Relaţii suplimentare la
sediul OTIMMC Cluj-Napoca, la
telefon: 0264.487.224/
0264.487.244, e-mail: oficiucluj@
imm.gov.ro
l Primăria Comunei Pianu, cu
sediul în loc.Pianu de Sus, str.
Principală, nr. 94, comuna Pianu,
jud.Alba, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
trei posturi contractuale aprobate
prin HG nr. 286/2011, modificat şi
completat de HG nr.1027/2014, în
cadrul instituţiei: 1.Denumirea
postului: asistent medical comunitar -post vacant contractual pe
perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor
(cerințe): -studii postliceale cu
diplomă de specializare postliceală sanitară; -vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu se cere. 2.
Denumirea postului: muncitor
întreținere -al Compartimentului
întreținere şi deservire, aflat în
cadrul aparatului de specialitate

al primarului -post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: studii generale;
-vechime necesară ocupării
postului: nu se cere. 3.Denumirea
postului: inspector debutant -al
Compartimentului relații cu
publicul, aflat în cadrul aparatului de specialitate al primarului
-post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: informatică,
economic, juridic. Dacă studiile
nu sunt în domeniul informaticii,
este necesară dovada deținerii de
competențe ca analist-programator; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului: nu se cere. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: -proba scrisă: data de
03.01.2017, ora 9.00, la sediul
Primăriei Comunei Pianu; -proba
de interviu: data de 03.01.2017,
ora 13.00, la sediul Primăriei
Comunei Pianu. Data-limită
până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este 22 decembrie 2016,
ora 15.00, la sediul Primăriei
Comunei Pianu, județul Alba, la
secretarul comunei Pianu -d-na
Catargiu Cristina. Date contact:
loc. Pianu de Sus, str.Principală,
nr.94, tel: 0258.761.111, interior:
12.
l La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.1620 din
25.11.2016, la anunţul cu
numărul de înregistrare 60294 al
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Umbrăreşti, adresa: G-ral Eremia Grigorescu, nr.455, pentru ocuparea
funcţiei contractuale: îngrijitor, se
face următoarea rectificare: -în
loc de: „Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -domiciliul stabil în localitatea Umbrăreşti; -fără vicii şi
un comportament civilizat; -fără
antecedente penale; -apt medical;
-recomandare de la ultimul loc de
muncă (dacă este cazul);
-minimum 10 clase; -fără
vechime” se va citi: „Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -domiciliul stabil în
localitatea Umbrăreşti; -fără vicii
şi un comportament civilizat;
-fără antecedente penale; -apt
medical; -recomandare de la
ultimul loc de muncă (dacă este
cazul); -minimum 8 clase; -fără
vechime”. Menţionăm că restul
anunţului va rămâne neschimbat.
(Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei Monitorului
Oficial al României, Partea a
III-a.)
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de promovare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef serviciu
-Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor
Vo l u n t a r i , j u d e ţ u l I l f o v.
Concursul se organizează la
sediul Primăriei oraşului Voluntari, judeţul Ilfov în data de 11
ianuarie 2017 ora 10.00, proba
scrisă. Dosarele de înscriere la

concurs se depun în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.143 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.911, organizează concurs pentru
ocuparea a două posturi vacante
de liftier IV, pe perioadă nedeterminată, la Atelierul de întreținere
şi reparații, instalații, utilaje,
clădiri. Condiţii specifice: -curs de
calificare de liftier; -autorizație
ISCIR în termen de valabilitate.
Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina, în data de
06.01.2017, ora 9.00 -proba scrisă
şi în data 11.01.2017, ora 9.00
-proba interviu. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului şi trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia de concurs este afişată la
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS
sau la nr.de telefon: 0349.802.550.
l Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, în temeiul
O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a 2 (două) funcţii
publice de execuție vacante din
cadrul aparatului propriu, în data
de 21 decembrie 2016, orele 10.00
proba scrisă. Interviul se va
susţine într-un termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise.
Direcția Generală Dezvoltare
Rurală– Autoritatea de Management pentru PNDR, o funcție
publică vacantă de consilier debutant, condiţii specifice: -studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiințelor inginereşti; Direcția Generală
Control, Antifraudă şi Inspecții, o
funcție publică vacantă de consilier superior, condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul:
ingineria resurselor vegetale şi
animale sau ştiințe economice;
-vechime minimă în specialitatea
studiilor– 9 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la
secretariatul comisiei de concurs
în termen de 8 de zile de la data
publicării. Bibliografia, condiţiile
specifice de participare precum şi
actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere vor fi

afişate la sediul instituţiei din
B-dul. Carol I nr.2-4, sector 3,
Bucureşti şi vor fi publicate pe
pagina de web www.madr.ro.
Concursul se va desfăşura la
sediul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
l Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, în temeiul
H.G. nr. 611/2008, anunţă scoaterea la concurs a unei funcţii
publice de execuție vacante de
consilier asistent la Direcția
Generală Control, Antifraudă şi
Inspecții, Compartimentul județean Mehedinți, în data de 09
ianuarie 2017, orele 10.00 proba
scrisă. Interviul se va susţine
într-un termen de maximum 5
zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Condiţii specifice: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul ştiințelor economice; -vechime
minimă în specialitatea studiilor–
1 an. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la secretariatul
comisiei de concurs în termen de
20 de zile de la data publicării.
Bibliografia, condiţiile specifice
de participare precum şi actele
solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere vor fi afişate
la sediul instituţiei din B-dul.
Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti
şi vor fi publicate pe pagina de
web www.madr.ro. Concursul se
va desfăşura la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
l Penitenciarul Mioveni scoate la
concurs următoarele posturi
vacante de funcționar public cu
statut special în sistemul administrației penitenciare (agent de
penitenciare) după cum urmează:
-4 posturi vacante de agent
operativ -bărbați în sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar; -1 post vacant de agent
operativ (evidență deținuți); -1
post vacant de agent tehnic
(conducător auto). La concurs pot
participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum
şi condiţiile specifice posturilor.
Anunţul de concurs este afişat la
avizierul de la sediul Penitenciarului Mioveni, pe site-ul instituţiei
(www.anp.gov.ro/web/penitenciarul-mioveni/concurs-sursa-externa) şi pe site-ul Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor
(www.anp.gov.ro, secţiunea
Carieră – Concursuri din sursă
externă – Concursuri în curs de
derulare). Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura
de resurse umane din cadrul
Penitenciarului Mioveni -telefon
0248.260.000/int.110.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Alba,
cu sediul în Alba Iulia, Str.
Nicolae Tițulescu, nr. 10B, bloc
“Columna” scoate la concurs, în
data de 12.01.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Expert,
grad profesional superior Compartiment Execuție Bugetară, Financiar, Contabilitate şi
Administrare Fond de Garantare
pentru Plata Creanțelor Salariale
– Serviciul Administrare Buget;
Condiţii specifice 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 licenţă
sau echivalentă; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 12.01.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Alba.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Olt,
cu sediul în Slatina, Str. Prelungirea Crişan, nr. 2, scoate la
concurs, în data de 12.01.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Consilier, grad profesional superior - Compartiment formare
profesională; Condiţii specifice 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 licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 12.01.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Olt.
l Muzeul Județean Gorj
„Alexandru Ştefulescu”, cu sediul
în Municipiul Târgu-Jiu, str.
Geneva, nr.8, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant, contractual de
execuţie pe perioadă nedeterminată, după cum urmează: -1 post
de cercetător ştiințific, studii
superioare, gradul profesional I,
în cadrul Secției de Istorie şi
Arheologie a Muzeului Județean
Gorj „Alexandru Ştefulescu”domeniul preistorie, specializarea: simbolistica în preistorie.
Dosarul de concurs pentru
ocuparea postului de cercetător
ştiințific l, va cuprinde obligatoriu
următoarele documente: a)Cerere
de înscriere la concurs, c) Curriculum Vitae, d)Memoriu de activitate, e)Fişa de evaluare, din
partea candidatului (semnată de
candidat), în care acesta prezintă
îndeplinirea standardelor minimale naționale aprobate prin
ordinul MeCTS/MEN (Anexa 13
cuprinzând standardele şi criteriile Comisiei de istorie şi studii
culturale), f) Asumarea răspunderii, scrisă de mână de candidat,
în care afirmă că datele din dosar
se referă la propriile activități şi
realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele
declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare, g)
Listă de lucrări a candidatului, h)
Copie act de identitate, i)Copii
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legalizate după: (1)diploma de
bacalaureat, (2)diplomă/diplomele de studii universitare şi
foaia matricolă însoțitoare; (3)
diploma de doctor în ramura de
ştiință asociată postului, (4)
precum şi de pe alte diplome sau
titluri ştiințifice sau academice;
(5)certificat de naştere/căsătorie,
dacă este cazul; j) Adeverință de
vechime în muncă, eliberată de
instituția unde candidatul este
titular, în care se evidențiază
traiectoria profesională- perioadele şi funcțiile profesionale ale
candidatului candidatului în
învăţământul superior/cercetare
ştiinţifică/alte activităţi, precum şi
documentul/documentele care să
ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ
superior sau de activităţi de cercetare în ţară ori în străinătate (în
original; adeverinţele din străinătate trebuie traduse şi legalizate),
k)Cazier judiciar, l)Adeverința
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie
al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate, m)
Mapa cuprinzând minim 5
lucrări reprezentative. Dosarele
de concurs se pot depune până la
data de 10 ianuarie ora 16,00, la
sediul Muzeului Județean Gorj
“Alexandru Ştefulescu”, str.
Geneva nr.8, Târgu-Jiu, jud. Gorj.
Relații şi informații suplimentare
se pot obține de luni până vineri,
orele
08.00-16.00,
tel.0253.212.204, sau pe www.
muzeugorj
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarelor funcţii
publice de conducere vacante din
cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti: Structura Independente şef
serviciu, Serviciul audit public
intern, aparatul propriu al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti: 1.şef
serviciu- Serviciul informaţii
fiscale, Administraţiei Fiscale
pentru Contribuabili Mijlocii; 2.
şef serviciu -Serviciul informaţii
fiscale, Administraţia Sectorului 1
a Finanţelor Publice; 3.şef
serviciu -Serviciul informaţii
fiscale, Administraţia Sectorului 4
a Finanţelor Publice; 4.şef
serviciu -Serviciul informaţii
fiscale, Administraţia Sectorului 5
a Finanţelor Publice; 5.şef
serviciu -Serviciul informaţii
fiscale, Administraţia Sectorului 6
a Finanţelor Publice; 6.şef
serviciu -Serviciul informaţii
fiscale, Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Ilfov; 7.şef
birou -Biroul tehnologia informaţiei Administraţiei Fiscale pentru
Contribuabili Mijlocii; 8.şef birou
-Biroul Administrare baze de
date, Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Ilfov; 9.şef
birou -Biroul Analiza de risc
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Ilfov. Structura Servicii Interne Din cadrul
aparatului propriu al Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor
Publice Bucureşti: 1.şef birou
-Biroul de pregătire profesională,
monitorizare şi gestionarea resurselor umane; 2.şef serviciu -Serviciul achiziţii publice şi investiţii;
3.şef serviciu -Serviciul patrimoniu, documente şi servicii
interne; 4.şef birou -Biroul admi-
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nistrare baze de date. Pentru
funcţiile publice enunţate mai sus
concursul se organizează în data
de 10 ianuarie 2017 la ora 09:30
-proba scrisă la sediul Direcției
Generale Regionale a Finanțelor
Publice Bucureşti. Structura
Colectare: 1.şef serviciu -Serviciul
valorificare bunuri confiscate,
aparatul propriu al Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor
Publice Bucureşti; 2.şef birou
-Biroul gestionare dosare fiscale şi
arhivă, Administraţia Sectorului
3 a Finanţelor Publice; 3.şef birou
-Biroul gestionare dosare fiscale şi
arhivă, Administraţia Sectorului
4 a Finanţelor Publice; 4.şef birou
-Biroul gestionare dosare fiscale şi
arhivă, Administraţia Sectorului
5 a Finanţelor Publice; 5.şef birou
-Biroul gestionare dosare fiscale şi
arhivă, Administraţia Sectorului
6 a Finanţelor Publice; 6.şef
serviciu -Serviciul registrul contribuabili şi declaraţii persoane juridice, Administraţia Sectorului 4 a
Finanţelor Publice; 7.şef birou
-Biroul registrul contribuabili şi
declaraţii persoane juridice,
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor publice Ilfov -Serviciul
fiscal orăşenesc Bragadiru; 8.şef
birou -Biroul gestionare dosare
fiscale şi arhivă, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor publice
Ilfov; 9.şef birou -Biroul registru
contribuabili persoane fizice,
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor publice Ilfov, Serviciul
fiscal orăşenesc Buftea. Pentru
funcţiile publice enunţate
concursul se organizează în data
de 10 ianuarie 2017 la ora 13:30
-proba scrisă la sediul Direcției
Generale Regionale a Finanțelor
Publice Bucureşti. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G.
nr.611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor

Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarelor funcţii
publice de conducere vacante din
cadrul structurii de colectare a
Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Bucureşti: 1.
şef serviciu -Serviciul executare
silită 2, Administraţia Fiscală
pentru contribuabili Mijlocii; 2.şef
serviciu -Serviciul Insolvabilitate,
Răspundere Solidară şi Insolvenţă, Administraţia Fiscală
pentru Contribuabili Mijlocii; 3.
şef serviciu -Serviciul colectare şi
executare silită persoane juridice,
Administraţia Sectorului 1 a
Finanţelor Publice; 4.şef serviciu
-Serviciul colectare şi executare
silită persoane juridice, Administraţia Sectorului 2 a Finanţelor
Publice; 5.şef serviciu Serviciul
colectare şi executare silită
persoane juridice, Administraţia
Sectorului 4 a Finanţelor Publice;
6.şef birou -Biroul de colectare şi
executare silită persoane juridice,
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor publice Ilfov -Serviciul
fiscal orăşenesc Bragadiru; 7.şef
serviciu -Serviciul colectare şi
executare silită persoane fizice,
Administraţia Sectorului 1 a
Finanţelor Publice; 8.şef serviciu
-Serviciul colectare şi executare
silită persoane fizice, Administraţia Sectorului 2 a Finanţelor
Publice; 9.şef serviciu -Serviciul
colectare şi executare silită
persoane fizice, Administraţia
Sectorului 5 a Finanţelor Publice;
10.şef serviciu -Serviciul colectare
şi executare silită persoane fizice,
Administraţia Sectorului 6 a
Finanţelor Publice; 11.şef serviciu
-Serviciul colectare şi executare
silită persoane fizice, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
publice Ilfov; 12.şef birou -Biroul
de colectare şi executare silită
persoane fizice, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor publice
Ilfov -Serviciul fiscal orăşenesc
Bragadiru; 13.sef birou -Biroul de
colectare şi executare silită
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persoane fizice, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor publice
Ilfov -Serviciul fiscal orăşenesc
Buftea. Pentru funcţiile publice
menţionate mai sus concursul se
organizează la sediul Direcției
Generale Regionale a Finanțelor
Publice Bucureşti, în data de 09
ianuarie 2017 la ora 09:30 -proba
scrisă. 1.şef serviciu -Serviciul
evidenţa pe plătitor, Administraţia Sectorului 2 a Finanţelor
Publice; 2.şef serviciu -Serviciul
evidenţa pe plătitor persoane
juridice, Administraţia Judeţeană
a Finanţelor publice Ilfov; 3.şef
serviciu -Serviciul evidenţa pe
plătitor persoane fizice, Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor
Publice; 4.sef serviciu -Serviciul
evidenţa pe plătitor persoane
fizice, Administraţia Sectorului 3
a Finanţelor Publice; 5.şef
serviciu -Serviciul evidenţa pe
plătitor persoane fizice, Administraţia Sectorului 6 a Finanţelor
Publice; 6.şef birou -Biroul
compensări restituiri, Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor
Publice; 7.şef birou -Biroul
compensări restituiri, Administraţia Sectorului 2 a Finanţelor
Publice; 8.şef birou -Biroul
compensări restituiri, Administraţia Sectorului 3 a Finanţelor
Publice; 9.şef birou -Biroul
compensări restituiri, Administraţia Sectorului 4 a Finanţelor
Publice; 10.şef birou -Biroul
compensări restituiri, Administraţia Sectorului 5 a Finanţelor
Publice; 11.şef birou -Biroul
compensări restituiri, Administraţia Sectorului 6 a Finanţelor
Publice; 12.şef birou -Biroul
compensări restituiri, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
publice Ilfov; 13.şef serviciu
-Serviciul asistenţă contribuabili,
aparatul propriu -Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Bucureşti; 14.şef serviciu
-Serviciul asistenţă contribuabili,
Administraţia Sectorului 1 a
Finanţelor Publice; 15.şef birou
-Biroul asistenţă contribuabili,
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor publice Ilfov; 16.şef
birou -Biroul monitorizare
creanţe bugetare, Administraţia
Fiscală pentru Contribuabili
Mijlocii; 17.şef birou -Biroul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. 2 din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 29, luna decembrie,
orele 11.00, anul 2016, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (a II - a)
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Abator Avicola Mihăilești SRL, CUI 32005618,
cu domiciliul fiscal în localitatea Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 31A, Etaj I, oraș Mihăilești, județul
Giurgiu: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA,
lei/bucată, Cota TVA; Jeep WK JLJCF, serie motor 18105, CIV-J424261, fab. 2012, șasiu
1C4RJFBM2CC283866, albastru, nr. înmatricuare GR 05 LAN, 84.452 lei, -; Jeep WK JLJCF, serie motor
19711, CIV-J424260, fab. 2012, sașiu 1C4RJFBM0CC283865, albastru, nr. înmatriculare GR 05 MNG,
93.311 lei, -. Total: 177.763 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal cu
modificările și completările ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori, Sarcini; nu este cazul. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare; oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației;împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul
general consolidat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva acestui 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 privind Codul
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Legea 207/2015, 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 0246.278.023.

monitorizare a colectării veniturilor bugetare, Administraţia
Fiscală pentru Contribuabili
Mijlocii; 18.şef birou -Biroul
cazier fiscal şi autorizări Administraţia Fiscală pentru contribuabili
mijlocii. Pentru funcţiile publice
menţionate mai sus concursul se
organizează la sediul Direcției
Generale Regionale a Finanțelor
Publice Bucureşti, în data de 09
ianuarie 2017 la ora 13:30 -proba
scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a-III-a,
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr.1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Muzeul Bucovinei, cu sediul în
Suceava, str.Ştefan cel Mare,
nr.33, organizează în temeiul HG
nr. 286/2011, modificat şi
completat de HG nr.1027/2014,
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: -şef
serviciu, studii superioare, gradul
II -1 post, funcție de conducere;
-inspector de specialitate, studii
superioare, gradul I -1 post,
funcție de execuție; -conservator,
studii superioare, gradul II -1
post, funcție de execuție; -gestionar custode, studii medii,
treapta I -1 post, funcție de
execuție; -muncitor calificat
(tâmplar), treapta I -1 post,
funcție de execuție. Concursul se
va desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 17.01.2017, ora 10.00;
-proba interviu se susţine într-un
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii primei
probe. Data, ora şi ziua interviului se vor afişa după proba
scrisă. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele

condiţii specifice: -pentru postul
de şef serviciu, studii superioare,
gradul II -Serviciul Tehnic-Administrativ: 1.studii de specialitate:
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență în
domeniul inginerie (construcții,
instalații, electric, mecanic);
2.vechimea în muncă/specialitate
necesară: minimum 7 ani
vechime; 3.cunoştințe de operare
pe calculator: medii (Word,
Excel); 4.limbi străine: una de
nivel mediu (engleză, franceză,
germană); -pentru postul de
inspector de specialitate, studii
superioare, gradul I -Biroul
Educație Marketing şi Comunicare: 1.studii superioare
umaniste, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 2.
vechimea în muncă: minimum
6,5 ani vechime în domeniul
studiilor; 3.limbă străină (rusă,
engleză, germană) -nivel avansat
(scris, citit, vorbit); 4.cunoştinţe
operare calculator -nivel mediu/
avansat: programe editare
imagine: Corel Draw, Photoshop,
Microsoft Office -tehnoredactare,
calcul tabelar; -pentru postul de
conservator, studii superioare,
gradul II -Serviciul Conservare:
1.studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul muzeologie/istorie; 2.vechime
în specialitate de minim 6 luni;
3.cunoştinţe de operare pe calculator: medii (Word, Excel); 4.limbi
străine: nivel mediu la o limbă de
circulaţie internaţională (engleză,
franceză, germană) -citit, scris,
vorbit; 5.abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudini practice;
6.cerinţe specifice: disponibilitate
pentru efort psihic şi fizic; -pentru
postul de gestionar custode, studii
medii, treapta I -Serviciul Cetatea
de Scaun: 1. vechime în muncă de
cel puţin 3,6 ani; 2.studii de specialitate: medii, cu diplomă de
bacalaureat; 3.cunoştinţe de
operare pe calculator: medii;
-pentru postul de muncitor calificat (tâmplar), treapta I -Serviciul Tehnic Administrativ: 1.
minim studii generale; 2.atestat
de calificare profesională ca
tâmplar; 3.vechime în muncă de
cel puțin 9 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 instituției şi pe
pagina de internet, respectiv până
în data de 22.12.2016, ora 16.00.
Dosarele se vor verifica de către
comisia de concurs, iar rezultatele
selectării dosarelor se vor afişa la
sediul instituției şi pe site-ul:
www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii suplimentare şi bibliografia
necesară se pot obţine de la sediul
instituţiei, telefon: 0230.216.439 şi
pe site-ul: www.muzeulbucovinei.
ro

CITAȚII
l Se citează numitul Olteanu
Gabriel, cu ultimul domiciliu în
Piteşti, str. Trivale, nr. 6, bl. 59, sc.
A, ap. 16, jud. Argeş, pentru
termenul din 08.12.2016, ora
12,00, la Judecătoria Piteşti, în
contradictoriu cu reclamanta
Ştefan Maria, în dosarul nr.
1131/280/2013*- ieşire din indiviziune partaj succesoral.
l Iancu Dumitru, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat Bolintin-Deal, str.Doinei, nr.39, judeţul
Giurgiu, este citat în data de
10.01.2017, ora 9.00, la Judecătoria Bolintin Vale, Complet cj2,
str.Republicii, nr.5A, oraş Bolintin
Vale, judeţul Giurgiu, în calitate
de pârât, în dosarul
nr.2214/192/2015, ce are ca obiect
partaj succesoral şi deschiderea
succesiunii de pe urma defunctei
Iancu Victoria, în contradictoriu
cu reclamantul Iancu Constantin
şi cu pârâtul Iancu Marin.
l Minea Iliuţă, din com.
Coţofenii din Dos, sat Mihăiţa,
jud.Dolj, este chemat la Judecătoria Craiova, în dosarul
11711/215/16, la data de
17.01.2017, h 8.30, CMF4, pentru
divorţ, în contradictoriu cu reclamanta Minea Mariana.

LICITAȚII
l Primăria oraşului Mărăşeşti,
organizează licitație publică în
vederea concesionării unui teren
în suprafață de 1686 m.p., aflat în
domeniul privat al primăriei,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 29800036. Nr. 126312 din
28.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna decembrie, ziua 22. În
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 22, luna decembrie, anul 2016, ora 11.00, în
localitatea Colanu, comuna Ulmi, jud. Dâmbovița, se va vinde prin licitație publică (licitația I - a),
următorul bun mobil, proprietate a debitorului SC Hera Product Trading SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea București, sector 4, Bd. Gheorghe Șincai, nr. 13, bl. 5, ap. 6, cod de identificare fiscală
29800036: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației,
exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabilă; Fier beton OB, diametru 8 mm, 13 buc. colaci x 1.900
kg/colac, 24.700 kg, 28.405 lei, 20%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vanzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostintă, în
conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 numărul de telefon 0245.616.779, interior 508.
Data afisării: 08.12.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
situat în Mărășești, str. Privighetorii, zona Abator, în conformitate
cu HCL nr. 119/24.11.2016. Licitația va avea loc în data de
12.01.2017, ora 10.00 la sediul
Primăriei orașului Mărășești, str.
Siret nr. 1, jud. Vrancea. Relații
suplimentare: Primăria Mărășești, tel: 0237/260550, compartiment UATFLI.
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor
din data de 25.07.2016, conform
deciziei Adunării Generale a
Creditorilor din data de 12
Octombrie 2016, bunurile imobile
absolut indispensabile exploatării,
aparţinând
debitoarei
MOLDOMIN SA, împreună cu
transferul drepturilor dobândite
și obligaţiilor asumate prin
Licenţa de concesiune pentru
exploatarea minereului cuprifer
nr. 2781/2001, pentru perimetrul
Moldova Nouă - Cariera de
Banatite. Informaţiile necesare
sunt cuprinse în Caietul de
sarcini care poate fi achiziţionat
la adresa: Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj,
Romania, tel. 0040-364-412631,
fax: 0040-364-412632, email:
office@rtz.ro. Licitaţia se va
desfășura în data de 27 Decembrie 2016, de la ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar.
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C,
cod 700310, organizeaza la sediul
sau procedura de „Selectie de
oferte”, cu oferte de pret in plic
inchis, in vederea atribuirii
contractului „Raspanditor de
material antiderapant”. Pentru
participarea la procedura de achizitie, ofertantul trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in
„Documentatia de achizitie” care
se poate ridica de la sediul SC
Citadin SA, serviciul achizitii,
contra sumei de 100 lei pana pe
data de 15.12.2016. Criteriul care
va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi
depusa la registratura unitatii,
pana la data de 16.12.2016, orele
10:00. Procedura se va desfasura
la sediul S.C. Citadin S.A. in ziua
de 16.12.2016, cu incepere de la
orele 12:00. Relatii suplimentare
privind procurarea documentatiei
si conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0232 – 240.885.
l Primăria comunei Peștera, cu
sediul în localitatea Peștera, str.
I z v o r u l u i n r. 2 5 , j u d e ţ u l
Constanta, organizează la data de
28.12.2016, ora 13:00, licitaţie
pentru: - vânzare imobil teren în
suprafaţa de 4762,00 mp situat în
intravilanul localităţii Ivrinezu
Mic, Str. Căminului nr. 1C,
comuna Peștera, judeţul
Constanta, cu destinaţia înfiinţare exploataţie agricolă. –
vânzare imobil teren în suprafaţa
de 4761,00 mp, situat în intravilanul localităţii Ivrinezu Mic, Str.
Căminului nr. 1B, comuna
Peștera, judeţul Constanta cu
destinaţia “Înfiinţare exploataţie
agricolă. – vânzare imobil teren în
suprafaţa de 2000,00 mp situat în
intravilanul localităţii Peștera,
Str. Migdalilor nr. 1, comuna
Peștera, judeţul Constanta cu
destinaţia “Construcţii indus-

triale”: -vanzare imobil teren în
suprafaţa de 654,00 mp situat în
intravilanul localităţii Izvoru
Mare, Str. Cișmelei nr. 24A,
comuna Peștera, judeţul
Constanta cu destinaţia “înfiinţare spaţiu comercial. Înscrierile
se fac până la data de 27.12.2016,
ora 13:00 la sediul Primăriei.
Relaţii suplimentare la sediul
primăriei, str. Izvorului nr. 25, tel/
fax 0241-856.800.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Mex Cafe SRL desemnat prin
incheierea de sedinta din data de
15.04.2015, pronuntata in Dosar
nr. 33112/3/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti, Sectia a
VII a Civila, anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica a
bunurilor mobile aflate in proprietatea Mex Cafe SRL, constand
intr-un numar de 29.148 actiuni
nominative in valoare totala de
29.148 lei exclusiv TVA, reprezentand 13,177% din cota de beneficii si pierderi detinute de Mex
Cafe SRL la capitalul social al
societatii Class Bistro Cafe SA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 14.12.2016 ora
13.00, prin licitatie publica. In
cazul in care bunurilor nu se va
vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza alte doua
licitatii saptamanale, in data de
21.12.2016 si 04.01.2017 la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se poate achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este
de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81.
l Debitorul SC Alecris Autocaf
SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin,
B-dul.Mihai Viteazu, nr.16,
Bl.M13, sc.2, et.3, ap.8, jud.Mehedinţi, CIF:22298510,
J25/511/2007, aflata în procedură
d e f a l i m e n t , î n d o s a r n r.
977/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL scoate la vânzare: 1.
Automat bauturi calde Flymax
F300 la pretul de 1.540 lei. 2.
Automat bauturi calde Flymax
F300 la pretul de 1.540 lei. 3.
Automat bauturi calde Flymax
F300 la pretul de 1.540 lei. 4.
Automat bauturi calde Flymax
F300 la pretul de 900 lei. 5.
Automat bauturi reci si snack Fly
25 la pretul de 1.630 lei . 6.
Automat bauturi reci si snack Fly
25 la pretul de 1.630 lei . 7
Automat bauturi reci si snack Fly
25 la pretul de 1.630 lei. Preturile

nu include TVA. Licitaţia va avea
loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul
Mehedinţi la data de 15.12.2016
orele 1400. Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentând
10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de
sarcină cu cel puțin 2(două) ore
înainte de ora licitației. Relaţii la
sediul lichidatorului judiciar din
loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi,
telefon 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de
email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.
l Debitorul SC M.C.T. Impex
SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin,
str. I.C. Brătianu, nr. 11, camera
1 , e t . P, j u d . M e h e d i n ţ i ,
J25/387/2012, CIF:17486690,
aflată în procedura de faliment
dosar nr. 9886/101/2012 pe rolul
Tribunalului Mehedinţi, prin
lichidator judiciar societățile
profesionale de insolvență
asociate prin contract Yna
Consulting SPRL și Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul ales în
localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul
Mehedinţi, scoate la vânzare
bunul imobil * Apartament cu 3
camere si dependinte, situat în
localitatea Timisoara, bulevardul
Corneliu Coposu, nr 20, scara A,
județul Tims, CF 408703-C1-U46
- Timisoara NR. cadastru 27676/
III, suprafață: 76 MP * la pretul
de pornire al licitatiei stabilit
conform raportului de evaluare
de 67.500 EURO, pret neafectat
de TVA. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil
* Apartament cu 3 camere si
dependinte * descris anterior, o
reprezinta sentinta nr. 886/2013
din data de 18.11.2013 de deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență nr.
9886/101/2012 af lat pe rolul
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia
va avea loc în localitatea Timisoara, str. Nicu Filipescu nr.4,
ap.14, judetul Timis, la data de
14.12.2016 orele 12:oo. Participarea la licitaţie este condiţionată
de consemnarea, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului
de sarcini in suma de 500 lei. Nr.
cont RO10 BRDE 260S V428
9474 2600 deschis la BRD Suc.
Dr. Tr. Severin. Invităm pe toti cei
care vor sa se prezinte la ședinţa
de licitaţie la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest
scop cu cel putin 2 ore inainte de
ora licitatiei, să depună oferte de
cumpărare la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Timisoara,
str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14,
judetul Timis. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută
de lege. Relaţii la telefon-fax
0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827,
email: office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com,
site: www.consultant-insolventa.
ro sau la sediul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr. Tr.

Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
judeţul Mehedinţi; Dr. Tr. Severin,
str. B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl.
KM 4 sc. 1, ap. 2, județul Mehedinți; localitatea Timisoara, str.
Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14,
judetul Timis. Lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL,
prin reprezentant asociat coordonator ec. Emil Popescu Yna
Consulting SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec.
Motoi Gogu
l Anunț de licitație. 1. Informații
generale privind proprietarul:
Municipiul Slobozia, cu sediul în
Slobozia str. Episcopiei nr. 1, cod
poștal: 920023, cod fiscal 4365352,
cont RO89TREZ39121A300530XXXX deschis la Trezoreria Slobozia, cont RO74
TREZ39124630270XXXXX, tel.
0343231401, fax: 0243212149,
e-mail: office@sloboziail.ro. 2.
Informații generale privind
obiectul superficiei: a) Procedura
aplicată pentru atribuirea
contractului de superficie cu titlu
oneros: negociere directă; b) Tipul
contractului pentru care se solicită oferte: contract de superficie
cu titlu oneros asupra terenului
aferent Parc industrial IMM. c)
Licitația publică are ca obiect
darea în folosință a unui teren
situat în municipiul Slobozia,
șoseaua Brăilei, județul Ialomița,
nr. cadastral 31401, împărţit în
12 loturi, respectiv:- 2 loturi de tip
S1, fiecare în suprafață de 4.094,
00 mp; - 1 loturi de tip S2, fiecare
în suprafață de 4.967, 00 mp;- 1
lot de tip S2, în suprafață de
4.956, 00 mp; - 1 lot de tip S2, în
suprafață de 4.955, 00 mp; - 1 lot
de tip S2a, în suprafață de 3.600,
00 mp; - 1 lot de tip S3, în suprafață de 6.547, 00 mp; - 1 lot de tip
S3, în suprafață de 6.972, 00 mp;
- 3 loturi de tip S3, fiecare în
suprafață de 6.967, 00 mp; - 1 lot
de tip S3a, în suprafață de 5.070,
00 mp. d) Pe terenul respectiv se
vor realiza construcții cu destinația de: - industrie prelucrătoare, producție, cu posibilitatea
concentrării pe diverse industrii
de vârf; - afaceri, în care predomină activitățile financiar-bancare, de consultanță, proiectare,
cercetare dezvoltare, precum și
activități de administrare a afacerilor; - distribuție, în care predomină activitățile de depozitare
mărfuri și logistică; - servicii, în
care predomină industriile producătoare de servicii; - pe lângă
activitățile care predomină și care
conferă domeniul de specializare
al Parcului Industrial IMM
Slobozia, în vederea sprijinirii
dezvoltării acestor activități, se
pot desfășura o serie de servicii
conexe și anume: furnizare de
utilități, curățenie și pază, servicii
comerciale și de alimentație
publică, activități hoteliere,
servicii de evidență contabilă,
asistență în afaceri, servicii de
asigurare și altele similare acestora sau în legătură directă cu
acestea. e) Condiţiile minime pe
care trebuie să le îndeplinească
cumulativ potenţialii investitori
pentru a fi eligibili sunt următoarele: 1. Suma investită: minimum
40 EUR/mp (raportată la suprafaţa totală a unităţii pentru care
se depune cererea privind intenţia
de a investi în Parcul industrial);
Prin investiţie se înţelege valoarea
construcţiilor finalizate
(construcţii cu acoperiș) plus

mijloacele fixe (exceptând platformele betonate). 2. Gradul de
ocupare a terenului contractat:
construcţii cu acoperiș ridicate pe
o suprafaţă de minimum 20%
(raportată la suprafaţa totală a
unităţii pentru care se depune
cererea privind intenţia de a
investi în Parcul industrial). 3.
Investiţia să atragă un număr
minim de 15 locuri de muncă, în
termen de 6 luni de la data finalizării investiţiei. f) Durata sau
termenul superficiei- 49 de ani cu
posibilitate de prelungire conform
legii. g) Taxele aferente constituirii prin act autentic a superficiei,
respectiv înscrierii în evidenţele
de publicitate imobiliară sunt în
sarcina beneficiarilor dreptului de
superficie. 3. Informații privind
documentația de atribuire: a.
Relații privind licitația, documentația de atribuire, certificatul de
urbanism, se pot obține de la
Primăria municipiului Slobozia,
str. Episcopiei, nr.1, serviciul
Relații cu Publicul, camera 20,
parter, telefon 0243231450,
0243231501, int.120,
fax.0243212149, începând cu
data de 08 decembrie 2016. b.
Cheltuieli de instituire a superficiei pentru 2 loturi de tip S1,
fiecare în suprafață de 4.094, 00
mp: - certificat de urbanism......
45,00 lei; - caiet de
sarcini.........100,00 lei; - taxa de
participare.........886,00 lei; garanție de participare.....1000,00
lei. TOTAL: 2031,00 LEI. c. Cheltuieli de instituire a superficiei
pentru 1 lot de tip S2, fiecare în
suprafață de 4.967, 00 mp: - certificat de urbanism....... 54,00 lei; caiet de sarcini........ 100,00 lei;
- taxa de participare......... 1080,00
lei; - garanție de participare.......
1000,00 lei. TOTAL: 2234,00 LEI.
d. Cheltuieli de instituire a superficieii pentru 1 lot de tip S2, în
suprafață de 4.956, 00 mp: - certificat de urbanism...... 54,00 lei; caiet de sarcini...... 100,00 lei;
- taxa de participare....1080,00 lei;
- garanție de participare......1000,00 lei. TOTAL:
2234,00 LEI. e. Cheltuieli de
instituire a superficiei pentru 1 lot
de tip S2, în suprafață de 4.955,
00 mp: - certificat de urbanism......
54,00 lei; - caiet de sarcini...........
100,00 lei; - taxa de participare............1080,00 lei; - garanție
de participare........ 1000,00 lei.
TOTAL: 2234,00 LEI. f. Cheltuieli de instituire a superficiei
pentru 1 lot de tip S2a, în suprafață de 3.600, 00 mp: - certificat
de urbanism...... 40,00 lei; - caiet
de sarcini........100,00 lei; - taxa de
participare......778,00 lei; garanție de participare......1000,00
lei. TOTAL: 1918,00 LEI. g. Cheltuieli de instituire a superficiei
pentru 1 lot de tip S3, în suprafață de 6.547, 00 mp; - certificat
de urbanism.......70,00 lei; - caiet
de sarcini........100,00 lei; - taxa de
participare.......1415,00 lei; garanție de participare......1000,00
lei. TOTAL: 2585,00 LEI. h. Cheltuieli de instituire a superficiei
pentru 1 lot de tip S3, în suprafață de 6.972, 00 mp;- certificat de
urbanism........75,00 lei; - caiet de
sarcini...........100,00 lei; - taxa de
participare.......1506,00 lei; garanție de participare......1000,00
lei. TOTAL: 2681,00 LEI. i. Cheltuieli de instituire a superficiei
pentru 3 loturi de tip S3, fiecare
în suprafață de 6.967, 00 mp; certificat de urbanism...... 75,00
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lei; - caiet de sarcini......100,00 lei;
- taxa de participare....... 1505,00
lei; - garanție de participare....
1000,00 lei. TOTAL: 2680,00 LEI.
j. Cheltuieli de instituire a superficiei pentru 1 lot de tip S3a, în
suprafață de 5.070, 00 mp; - certificat de urbanism......55,00 lei; caiet de sarcini....... 100,00 lei;
- taxa de participare......1096,00 lei;
- garanție de participare.....
1000,00 lei. TOTAL:2251,00 LEI.
k. Prețul minim de pornire al licitației – 2,17 lei/mp/an. l. Criteriul
de atribuire al contractului de
concesiune este cel mai mare
punctaj. m. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 20 decembrie 2016, orele: 16,00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data
limită pentru depunerea ofertelor:
21 decembrie 2016, orele : 16,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria municipiului
Slobozia, str. Episcopiei, nr.1,
Relații cu publicul, camera 20,
parter. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar. 5. Data și locul
la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
22 decembrie 2016, orele 10,00, la
Primăria municipiului Slobozia,
str. Episcopiei, nr.1, sala de
consiliu. 6. Denumirea, adresa,
nr. de telefon ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute: Judecătoria Slobozia,
B-dul Cosminului, nr.12, cod
poștal 920064, telefon:
0243218515, fax 02432316561. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate:
06 decembrie 2016.

PIERDERI
l Pierdut legitimaţie student și
carnet Monica Profir, UMFCD
București.
l Pierdut atestat marfă și atestat
agabaritic eliberat de ARR
Craiova pe numele Duculescu
Cătălin Marian. Se declară nule.
l Pierdut Contracte originale: Str.
Turda 122, bl.39, sc.A, et.1, ap.6,
Bucuresti; Str.Staicovici 45-49,
bl.5, ap.12, sc.B, Bucuresti; Str.
Racota 2, ap.27, et.4, Bucuresti,
toate pe numele Preda Ruxandra
Emanoela. Le declar nule.
l Next Step International SRL-D
CUI 32900655 anunta pierderea
a: CUI, Rezolutie Tribunal.Le
declaram nule.
l Yin-Femme SRL-D CUI
34292457 anunta pierderea a:
CUI, Rezolutie Tribunal.Le
declaram nule.
l Spring Colors International
SRL-D CUI 32902613 anunta
pierderea a: CUI, Rezolutie
Tribunal.Le declaram nule.
l Declar pierdut (nul) contract
de vânzare- cumpărare pentru
locuinţa de la adresa str. Petre
Păun nr. 1, bl. 69C, scara 1, apartament 1, sector 5, București,
eliberat de I.C.R.A.L. pe numele
Gealatu Ion și Gealatu Maria.
l SC Business Pioneers SRL,
J/40/9751/19.07.2016, CUI
36331609 cu sediul in Bucuresti,
Bulevardul Iuliu Maniu Nr 17,
bloc 21P,ap 43, pierdut Certificat
Constatator de la sediul secundar.
Il declar nul.

