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OFERTE SERVICIU
l Angajăm sudori MIG-MAG 
în Spania. Salarii nete 2.400-
3 . 0 0 0  e u r o .  Te l e f o n : 
0748.563.746.

Firma distributie zona Metro 
Voluntari angajeaza sofer 
livrator cat.B perioada nede-
terminta. Se acorda masina 
de serviciu, telefon. Program: 
luni-vineri, 08-17. CV pe 
mail: angajari@senic.ro

l Penitenciarul Oradea scoate 
la concurs 3 posturi vacante de 
agenti penitenciare: 2 posturi 
agent operativ barbati; 1 post 
agent tehnic fochist.
Dosarele candidat se depun in 
termen de 15 zile lucratoare de 
la data puiblicarii anuntului, la 
compartimentul resurse umane 
din Penitenciarul ORADEA. 
Informatii suplimentare se pot 
obtine de la structura resurse 
umane Penitenciar ORADEA 
-0259419881/http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-oradea.

l Molson Coors Global Sevices 
SRL angajeaza SPECIALIST 
RESURSE UMANE (HR Data 
Specialist cu specializare limba 
sarba). Conditii: studii superi-
oare, cunostinte avansate de 
limba sarba si limba engleza. 
Persoanele interesate pot trimite 
CV-urile la adresa de email: 
andreea.angheloiu@molson-
coors.com, pana pe data de 
21.07.2017 Relatii la telefon: 
+40724212054

l Bib l io teca  Bucovine i 
„I.G.Sbiera” Suceava, cu sediul în 
Suceava, str.Mitropoliei, nr.4, face 
următoarea rectificare la anunţul 
publicat în ediţia Jurnalului Naţi-
onal din data de 26.06.2017, după 
cum urmează: în loc de „Vechime 
în muncă: minimum 6 luni (de la 
paragraful condiţii specifice, 
pentru ambele posturi de biblio-
tecar, studii superioare, gradul 
II)” se va citi „Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei contractuale de 
minimum 6 luni”; de asemenea 
pentru pentru postul de referent 
de specialitate, studii superioare, 
grad II, Compartiment Arhivă, în 
loc de „Vechime în muncă: 
minimum 4 ani (de la paragraful 
condiţii specifice)” se va citi 
„Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
contractuale de minimum 4 ani”. 
Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Primăria Comunei Valea 
Călugărească, judeţul Prahova, 

organizează, conf.HG 286/2011, 
modificată și completată, 
concurs de ocupare pe perioadă 
determinată pentru funcția 
contractual temporar vacantă 
de: -Inspector de specialitate, 
grad profesional II -în cadrul 
Centrului de informare turistică 
Valea Călugărească -1 post. 
Condiţiile specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă; -calificare ca agent 
sau ghid de turism; Condiţii 
minime de vechime: -minim 1 
an vechime în muncă pe studii 
superioare. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Valea Călugărească, 
după cum urmează: -20 iulie 
2017 -ultima zi de depunere a 
dosarelor; -28 iulie 2017 -selecția 
dosarelor; -01 august 2017 
-proba scrisă, ora 10.00; -03 
august 2017 -proba interviu, ora 
10.00. Relații suplimentare: 
tel.0244.235.444; 0764.967.077; 
Compartiment resurse umane 
-Viorica Mocanu. 

l Centrul de Îngrijire și Asis-
tenţă pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Mislea, cu sediul în 
localitatea Mislea, str.Radu 
Paisie, nr.14, jud.Prahova, orga-
n izează  concurs  pent ru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -Magaziner, 1 post; 
-Îngrijitor, 1 post; -Infirmiere, 5 
postur i ;  -Referent  SSD, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
29.08.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 31.08.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -Magaziner: -studii 
medii; -minim 10 ani vechime în 
specialitate; -Îngrijitor: -studii 
generale; -minim 6 luni vechime 
în muncă; -Infirmieră: -studii 
generale/medii; -curs de infir-
mieră; -minim 6 luni vechime în 
muncă; -Referent SSD: -studii 
superioare tehnice de scurtă 
durată, absolvite cu diplomă; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor -minimum 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data 
de 27.07.2017, ora 12.00. Pentru 
informaţii suplimentare se va 
lua legătura cu d-na Draghia 
Mioara, referent RU în cadrul 
CIAPAH Mislea, la nr.de 
telefon: 0244.356.611, int.234 
sau direct la sediul instituţiei.

l Clubul Sportiv Municipal 
Timișoara, cu sediul în locali-
t a t e a  T i m i ș o a r a , 
str.F.C.Ripensia, nr.29, judeţul 
T i m i ș ,  c o n f o r m  H G 

nr.286/23.03.2011, organizează 
în data de 17 august 2017, ora 
10.00, concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante: 
1)Instructor (disciplina Tir) -1/2 
normă pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii: -carnet de 
instructor specializarea tir vizat 
pe anul în curs sau certificat de 
clasificare profesională eliberat 
de Centrul Naţional de Formare 
și Perfecţionare a Antrenorilor, 
specializarea tir; -are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând 
Spaţiului European și domiciliul 
în România; -cunoaște limba 
română scris și vorbit; -atestat 
instructor în poligon de tragere; 
-certificat curs iniţiere pe linie 
de arme și muniţie; -are capaci-
tate deplină de exerciţiu; 
-minim studii medii; -minimum 
2 ani de activitate ca instructor 
de tir sau poligon; -să nu fi 
suferit condamnări pentru 
săvârșirea unor infracţiuni; 
-stare de sănătate corespunză-
toare. 2)Antrenor (disciplina 
Badminton) -1/1 normă pe 
perioadă nedeterminată. 
Condiţii: -carnet de antrenor 
vizat pe anul în curs sau certi-
ficat de clasificare profesională 
eliberat de Centrul Naţional de 
Formare și Perfecţionare a 
Antrenorilor, specializarea 
badminton; -are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând 
Spaţiului European și domiciliul 
în România; -cunoaște limba 
română scris și vorbit; -minim 
studii medii; -minimum 2 ani de 
activitate ca antrenor de 
badminton; -să nu fi suferit 
condamnări pentru săvârșirea 
unor infracţiuni; -stare de sănă-
tate corespunzătoare. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 17.08.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
21.08.2017, ora 10.00. Dosarele 
se vor depune până la data de 
27 iulie 2017, ora 16.00,  la 
sediul clubului. Tematica și 
bibliografia se află afișate la 
sediul clubului. Relaţii supli-
m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0256.201.355, adresa de e-mail: 
csmtimisoara@yahoo.com sau 
la sediul din localitatea Timi-
șoara, str.F.C.Ripensia, nr.29. 

l Comuna Gavojdia, cu sediul 
în localitatea Gavojdia, nr.295, 
judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-muncitor necalificat: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 

as t fe l :  -Proba 
practică în data de 
07.08.2017, ora 
1 0 . 0 0 ;  - P r o b a 
interviu în data de 
09.08.2017, ora 
10 .00 .  Pent ru 
participarea la 
concurs candidaţii 
trebuie să îndepli-
nească următoa-
r e l e  c o n d i ţ i i : 
-studii: cel puţin 
nivel gimnazial (8 
clase); -vechime: 
fără  vechime. 

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, respectiv până la data de 
27.07.2017, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Gavojdia, 
din Gavojdia, nr.295, jud.Timiș. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Gavojdia, 
din Gavojdia, nr.295, jud.Timiș, 
persoană de contact: Moica 
L e n u ţ a ,  t e l e f o n / f a x : 
0256.335.921, e-mail: primgav@
yahoo.com

l Primăria Comunei Scoarța, 
cu sediul în localitatea Scoarţa, 
sat Scoarţa, nr.110, judeţul Gorj, 
organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice 
vacante de: Consilier, grad 
profesional asistent -1 post. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
28.08.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 30.08.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţii generale 
prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
Funcţionarilor Publici, republi-
cată, cu modificările și comple-
tări le  ulter ioare ;  -s tudi i 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
ingineria mediului; -vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice: 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Scoarţa, sat Scoarţa, 
nr.110, Judeţul Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Comuna 
Scoarţa, sat Scoarţa, nr.110, 
Judeţul Gorj, persoană de 
contact: Sucea Ion-Alin, telefon: 
0762.009.728, fax: 0253.280.222, 
e-mail: primariascoarta@gmail.
com

l Primăria Comunei Petricani, 
cu sediul în localitatea Petricani, 
str.Principală, judeţul Neamţ, 
organizează concurs/examen, 
conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiilor 
publice vacante, astfel: 1.
Examen de promovare în clasă 
pentru funcţiile publice vacante 
de  execuţ ie :  Denumirea 
postului: -consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, în cadrul 
Serviciului financiar-contabil, 
impozite și taxe; -consilier, clasa 
I, grad profesional asistent, în 
cadrul Serviciului financiar-con-
tabil, impozite și taxe; -consilier, 
clasa I, grad profesional asis-
tent, în cadrul Compartimen-
tului de asistenţă socială. 
2.Concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante de: Denumirea 
postului: -consilier, clasa I, 
debutant, Compartiment achi-
ziţii publice; -consilier, clasa I, 
debutant,  Compartiment 

registru agricol. Condiţii de 
desfășurare a examenului/
concursului: -dosarele de 
înscriere la examen/concurs se 
pot depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Petricani, judeţul 
Neamţ; -data susţinerii probei 
scrise: 14.08.2017, ora 10.00; 
-data susţinerii interviului: 
17.08.2017, ora 10.00; -locaţia de 
desfășurare a concursului: 
Primăria Comunei Petricani, 
judeţul Neamţ. Condiţiile de 
participare la examenul de 
promovare în clasă: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -fără vechime 
în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice. 
Condiţiile de participare la 
concursul de recrutare: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă. Condiţiile de 
participare la concurs, biblio-
grafia și actele solicitate candi-
daţilor pentru dosarele de 
înscriere sunt afișate la sediul 
Primăriei Comunei Petricani, 
judeţul Neamţ. Date contact: 
jr.Ambrose-Dominte Florin, 
tel.0233.785.006. 

l Primăria Oraș Scornicești, cu 
sediul în localitatea Scornicești, 
str.Unirii, nr.2, judeţul Olt, orga-
n izează  concurs  pent ru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante: -Administrator public: 
1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 04.08.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu (susţinerea 
proiectului de management) în 
data de 10.08.2017, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii: universitare de licenţă, 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul știinţelor administrative/
economice/ juridice/inginerești; 
-vechime: minim 5 ani în specia-
litatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei de administrator 
public; -nu a fost destituit 
dintr-o funcţie publică sau nu 
i-a fost încetat contractul indivi-
dual de muncă pe motive disci-
plinare în ultimii  7 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 Primăriei Oraș 
Scornicești. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Oraș Scorni-
cești, persoană de contact: 
Lupescu Mihail ,  telefon: 
0249.460.444. 

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Gorj, cu sediul în Târgu Jiu, Str. 
Lt. Col. D-tru Petrescu, nr. 1 
scoate la concurs în data de 
11.09.2017, ora 10:00 (proba 

scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Consilier, 
grad profesional  superior -  
Compartiment Relaţii cu anga-
jatorii și economie socială; 
Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
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; Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoștinţe de operare 
World, Excell, Power Point, 
Internet; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
șurare a concursului: 11.09.2017 
– ora 1000 – proba scrisă. 
Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Gorj.

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Bacău, cu sediul în Bacău, Str. I. 
S Sturza, nr. 63, scoate la 
concurs, în data de 11.09.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post 
vacant:  Expert, grad profesi-
onal debutant – Agenţia Locală 
Bacău;  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 echiva-
lentă; Cunoștinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, 
internet; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
șurare a concursului: 11.09.2017 
– ora 1000 – proba scrisă.  
Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Bacău.

l Primaria orasului Novaci 
organizeaza concurs pentru 
ocuparea functiei publice de 
executie de consilir, clasa I, grad 
professional superior in cadrul 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Pu-
blici organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de con-
ducere vacante de director adjunct al 
Direcției Afaceri Europene și Relații Inter-
naționale din cadrul Ministerului Mediu-
lui. Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Pu-
blici, în data de 17 august 2017, la ora 9.00 
- proba eliminatorie de testare a cunoș-
tințelor de limbă engleză şi ora 11.00 - 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III - a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosa-
rul de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 1173/ 
2008. Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.
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Serviciului buget, financiar, 
contabilitate si resurse umane 
din cadrul aparatului de specia-
litate al primarului Orasului 
Novaci. I. Data si probele stabi-
lite pentru organizarea concur-
sului: - proba Scrisa: 16.08.2017, 
ora 10:00, la sediul Primariei 
Orasului Novaci. – interviul: 
18.08.2017, ora 10:00, la sediul 
Primariei orasului Novaci. II. 
Termenul de depunere al dosa-
relor de concurs: Dosarul de 
concurs se depune de catre 
candidate in termen de 20 de 
zile de la data publicarii anun-
tului in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a III-a, 
respective pana la data de 
31.07.2017, ora 16:00, la sediul 
Primariei orasului Novaci. III. 
Conditii generale de participare 
la concurs: pentru a participa la 
concursul de ocupare a functiei 
publice de executie de referent, 
grad professional superior, 
candidatii trebuie sa indepli-
neasca conditiile prevazute de 
art. 54 din Lege nr. 188/1999 
privind Statutul functionarilor 
publici, republicata (r2), cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. IV. Conditii specific 
de participare la concurs: - 
vechime minim 9 ani in speciali-
tatea  s tudi i lor  necesare 
exercitarii functiei publice. – 
studii superioare absolvite cu 
diploma de licenta sau echiva-
lent in domeniul economic. 
Acest anunt este publicat si pe 
site-ul Primariei Orasului 
Novaci www.primarianovaci.ro. 
Alte relatii suplimentare se pot 
obtine la Secretariatul Insti-
tutiei, nr. telefon: 0253-466.221.

l Primăria comunei Gîngiova, 
judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea  
postului vacant corespunzator 
funcţiei contractuale de: 1.Bibli-
otecar, trepta IA- Comparti-
ment Cultură. Concursul constă 
în desfăşurarea a 2 probe: proba 
scrisă ce se va susţine în data de 
16.08.2017, ora 10.00, proba 
interviu ce se va susţine în data 
de 22.08.2017, ora 10.00. 
Condiţii de participare la 
concurs: condiţii generale 
prevăzute de art.3 din HG 
nr.286/2011, actualizată pentru 
aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzator funcţiilor 
contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Condiţii speci-
fice: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat , 
vechime în munca de minim 9 
ani. Probele vor fi susţinute la 
sediul Primăriei comunei 
Gîngiova. Dosarele de concurs 
se pot depune în termen de 10 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial Partea 
a III-a la sediul Primăriei 
comunei Gîngiova, între orele 
9,00-13,00 şi vor conţine în mod 
obligatoriu documentele prevă-
z u t e  d e  a r t . 6  d i n  H G 
nr.286/2011, actualizată. Biblio-
grafia se afişează la sediul 

Primăriei comunei Gîngiova. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul instituţiei sau 
la telefon: 0251.351.505.

l Grădinița cu Program 
Prelungit Tăşnad,  judeţul Satu 
Mare, str.Lăcrămioarelor, nr.55, 
a n u n ț ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea funcției contractual 
vacant pe perioadă nedetermi-
nată de bucătar. Concursul este 
programat în data de  14 
August 2017, ora 10.00- proba 
practică eliminatorie, în data de 
16 august 2017- proba scrisă, 
proba interviu va fi comunicată 
ulterior. Condiții de participare: 
studii  medii/profesionale/califi-
care în domeniu; vechime în 
funcția de bucătar- minim 3 ani. 
Dosarele de participare la 
concurs se depun în  termen de 
10 de zile de la apariția în  
Monitorul Oficial, partea a 
III-a. Bibliografia, conținutul 
dosarului profesional de 
înscriere la concurs şi data 
limită de depunere a dosarelor 
de înscriere se afişează şi la 
sediul instituției, Str.Lăcrămioa-
relor, Nr .55, la biroul relații cu 
publicul. Relații suplimentare se 
pot obține la numărul de 
telefon: 0361.415.951. 

l Primăria Comunei Vîrtop 
organizează concurs de promo-
vare pentru ocuparea unei 
funcții publice vacante de 
execuție de  Consilier, clasa I, 
gradul profesional Superior, 
Compartimentul Financiar-con-
tabil, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Vîrtop, județul Dolj. 
Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs: -să aiba 
cel puțin 3 ani vechime în 
gradul profesional al funcției 
publice din care promovează; 
-să fi obţinut cel putin califica-
tivul „bine” la evaluarea anuală 
a performanțelor individuale în 
ultimii 2 ani calendaristici; -să 
nu aibă în cazierul adminis-
trativ o sancțiune disciplinară 
neradiată în condițiile prezenţei 
legii, -studii superioare de lungă 
durată. Concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei comunei 
Vîrtop, localitatea Vîrtop, str.

Principală, nr.374, județul Dolj, 
conform calendarului următor: 
p r o b a  s c r i s ă :  d a t a  d e : 
14.08.2017, ora 10,00; proba de 
interviu: data de: 16.08.2017, 
ora 10,00. Detalii privind condi-
ţiile specifice şi bibliografia de 
concurs sunt afişate la sediul şi 
pe site-ul instituției. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de 
art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 şi se vor 
depune în termen de 20 de zile 
de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III- a. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
Primăriei comunei Vîrtop şi la 
telefonul 0251.363.508.

l Institutul de Chimie Macro-
moleculară “Petru Poni” Iaşi al 
Academiei Române cu sediul în 
Iaşi,  Aleea Gr.Ghica Vodă, 
nr.41A, organizează concurs 
pentru ocuparea a două posturi 
vacante de Muncitor calificat I 
cu normă întreagă, pe durată 
determinată, în cadrul Atelie-
rului de întreținere şi reparații 
al Institutului. Documente obli-
gatorii pentru constituirea 
dosarului de concurs sunt cele 
prevăzute de HG 286/2011 
pentru aprobarea Regulamen-
tului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzator funcțiilor 
contractuale. Condiţii specifice 
postului: studii medii sau 
cursuri de calificare; apt din 
punct de vedere fizic şi medical; 
aptitudini/deprinderi: capaci-
tate de analiză, dinamism, 
capacitate de gestionare a situa-
ţiilor dificile precum şi a resur-
selor alocate, adaptabilitate la 
schimbări, eficienţă; vechime în 
muncă minim 5 ani. Concursul 
se desfăşura la sediul istituţiei, 
astfel: proba scrisă (proba 
unică) va avea loc în data de 
04.08.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile din art.3 al Regula-
mentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale, aprobat 
prin HG nr.286/2011 modificată 
ş i  c o m p l e t a t ă  p r i n  H G 
1027/2014. Anunţul cuprinzând 
condiţiile generale şi specifice, 

calendarul concursului, tema-
tica şi bibliografia sunt afişate la 
sediul Institutului, pe  website  
www.icmpp.ro şi transmise spre 
publicare către portalul posturi.
gov.ro. Dosarele de concurs se 
depun la la sediul Institutului, 
Biroul personal-resurse umane 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea în Monitorul 
Oficial. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Serviciul resurse 
umane, sediul Institutului de 
Chimie Macromoleculară 
”Petru Poni” din Iaşi, telefon 
0232.260.332, interior 168, 
email: balan.catalina@icmpp.ro.

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractual vacante, durată 
nedeterminată, conform HG 
286/2011. Numele funcţiei: -7 
(şapte) posturi asistent medical 
generalist (PL)- Secția Clinică 
VII Terapie Intensivă Adulți; -5 
(cinci) posturi infirmieră, nivel 
studii (G)- Secția Clinică VII 
Terapie Intensivă Adulți; -1 (un) 
post statistician medical, nivel 
studii (M)- Serviciul Statistică, 
Informatică şi Arhivă Medicală; 
-1 (un) post registrator medical, 
nivel studii (M)- Serviciul Statis-

tică, Informatică şi Arhivă 
Medicală; -1 (un) post asistent 
medical debutant (PL)- Secția 
Clinică VI Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post asistent 
medical (PL)- Secția Clinică VI 
Boli Infecțioase Adulți; -2 
(două) posturi îngrijitoare, nivel 
studii (M)- Secția Clinică VI 
Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) 
post asistent medical (PL)- 
Secția Clinică I Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post asistent 
medical specialitatea generalist 
(S)- Secția Clinică VIII Boli 
Infecțioase HIV/SIDA Copii; -1 
(un) asistent medical debutant, 
specialitatea generalist (PL)- 
Secția Clinică VIII Boli Infecți-
oase HIV/SIDA Copii; -3 (trei) 
posturi asistent medical pr., 
specialitatea generalist (PL)- 
Secția Clinică VIII Boli Infecți-
oase HIV/SIDA Copii; -2 (două) 
posturi asistent medical pr., 
specialitatea generalist (PL)- 
Secția Clinică XI Boli Infecți-
oase Copii; -2 (două) posturi 
asistent medical debutant, 
specialitatea generalist (PL)- 
Compartiment Primiri Urgențe 
de Specialitate; -3 (trei) posturi 
asistent medical pr., speciali-
tatea laborator (PL)- Laborator 
analize medicale Hematologie; 
-2 (două) posturi asistent 
medical pr., specialitatea labo-
rator (PL)- Laborator analize 

medicale Microbiologie; -2 
(două) posturi muncitor necali-
f icat  I ,  studii  (G)-  Bloc 
Alimentar; -1 (un) post îngriji-
toare (G)- Sterilizare; -1 (un) 
post referent IA (M)- Serviciul 
RUNOS; -1 (un) post economist 
specialist IA (S)- Biroul Achi-
ziții Publice şi Contractare; -1 
(un) post referent debutant (M)- 
Biroul Administrativ Patri-
moniu; -1 (un) post psiholog 
stagiar (S)- Cabinet psihologie. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Testarea psihologică în 
data de 04.08.2017- ora 10.00- la 
sediul institutului; -Proba scrisă 
în data de 11.08.2017- ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
2 1 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  o r a  1 0 . 0 0 ; 
-Termenul de depunere a dosa-
relor: 27.07.2017. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii pentru funcţia 
de asistent medical debutant, 
generalist (PL): -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -fără vechime. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
pentru funcția de asistent 
medical,  generalist (PL): 
-diplomă de şcoală sanitară 
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postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotă-
rârii Guvernului nr.797/1997; -6 
luni vechime ca asistent 
medical. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcția de asis-
tent medical pr., specialitatea 
laborator (PL): -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale 
privind echivalarea studiilor 
absolvenților liceelor sanitare, 
promoțiile 1976-1994, inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare; -examen pentru obți-
nerea gradului de principal; -5 
ani vechime ca asistent medical. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
pentru funcția de asistent 
medical, specialitatea generalist 
(S): -diplomă de licenţă în speci-
alitate; -6 luni vechime ca asis-
t e n t  m e d i c a l .  P e n t r u 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcția de infirmieră: -școală 
generală; -curs de infirmieră 
organizat de Ordinul Asisten-
ților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medi-
cali din România; -curs de infir-
miere organizat de furnizori 
autorizați de Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănă-
tății -Direcția Generală resurse 
umane și certificare; -6 luni 
vechime în activitate. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcția de îngrijitoare: -școală 
generală (G); -vechime în 
muncă: fără vechime. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcția de statistician medical, 
registrator medical: -diplomă de 
studii medii de specialitate sau 

diplomă de studii medii; -6 luni 
vechime în activitate. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcţia de muncitor necalificat 
I: -școală generală (G); -vechime 
în muncă: fără vechime. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcția de referent IA (M): 
-diplomă de bacalaureat; -6 ani 
și 6 luni în specialitate. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcția de economist specialist 
IA (S): -diplomă de licenţă; -6 
ani și 6 luni în specialitate. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
pentru funcția referent debu-
tant (M): -diplomă de bacalau-
reat; -fără vechime în activitate. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
pentru funcția psiholog stagiar 
(S): -diplomă de licență; -fără 
vechime în activitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Institutului Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balș”. Relaţii suplimentare la 
sediul: Institutul Național de 
Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balș”, persoană de contact: ref.
S t roe  Mihae la ,  t e l e fon : 
021.20.10.980, interior: 3055, 
e-mail: anca.stroe@mateibals.ro

l Consiliul Judeţean Suceava 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuție vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional supe-
rior la Compartimentul guver-
nanță corporativă al Serviciului 
resurse umane și relații cu insti-
tuțiile publice din Direcția orga-

nizare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude-
țean Suceava. Concursul se 
organizează la sediul Consiliului 
Judeţean Suceava, în data de 
14.08.2017, ora 10.00-proba 
scrisă și interviul în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. I.
Condiţii generale: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute la art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. II.
Condiţii specifice: Pentru 
funcţia publică de execuţie 
vacantă de consilier, clasa I, 
grad profesional superior: studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă în specialitatea 
economică, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentăîn specialitatea 
economică; vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tări i  funcţiei  publice de 
minimum 9 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile 
de la data publicării în Moni-
torul Oficial partea a III-a, la 
sediul Consiliului Judeţean 
Suceava din str. Ştefan cel Mare, 
nr. 36. Relaţii suplimentare cu 
privire la conţinutul dosarului, 
bibliografie, etc. se pot obţine de 
la afișierul instituţiei, la camera 
319 sau la telefon 0230.222.548, 
interior 120.

l Penitenciarul București-Ji-
lava organizează concurs pentru 
ocuparea din sursă externă a 
unui post de agent adminis-
trativ (responsabil sector-GAZ). 
Dosarele de candidat se depun 
la sediul Penitenciarului Bucu-
rești-Jilava, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului. Taxa de participare 
la concurs este de 85 de lei. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Penitencia-

rului București-Jilava, telefon: 
021.457.01.82,  int .149 și 
accesând site-urile www.anp.
gov.ro/web/penitenciarul-bucu-
resti-jilava/ și www.anp.gov.ro, 
Secțiunea Carieră – Concursuri 
din sursă externă.

l Pentru încadrarea ca funcți-
onar public cu statut special în 
sistemul administrației peniten-
ciare, Penitenciarul Mărgineni 
scoate la concurs un post vacant 
de agent operativ (grupă de 
intervenție) – bărbat; Dosarele 
de candidat se depun în termen 
de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului, la struc-
tura de resurse umane din Peni-
tenciarul Mărgineni. Taxa de 
înscriere la concurs este de 85 
lei. Alte informaţii suplimentare 
se pot obţine pe site-ul Peniten-
ciarului Mărgineni (http://anp.
gov.ro/web/penitenciarul-margi-
neni, secţiunea Carieră – 
Concursuri) și la structura de 
resurse umane din Penitenciarul 
Mărgineni.

l Penitenciarul Mioveni scoate 
la concurs din sursă externă un 
post vacant de funcționar public 
cu statut special în sistemul 
administrației penitenciare, 
astfel: -1 post agent operativ 
(resurse umane). La concurs pot 
participa persoanele care înde-
plinesc condiţiile generale, 
precum și condițiile specifice 
postului. Anunţul de concurs 
este afișat la avizierul Penitenci-
arului Mioveni, pe site-ul 
propriu (www.anp.gov.ro/peni-
tenciarul-mioveni) și pe site-ul 
Administrației Naționale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.
ro, secțiunea Carieră – Concur-
suri din sursă externă – Concur-
suri în curs de derulare). 
Informații suplimentare se pot 
obține de la structura de resurse 
umane din cadrul Penitencia-
r u l u i  M i o v e n i  ( t e l e f o n 
0248.260.000, int.154).

l Pentru încadrarea ca funcţi-
onar public cu statut special, 
Penitenciarul Giurgiu cu sediul 
în mun. Giurgiu șos. Bălănoaiei 
nr.12A, jud. Giurgiu, scoate la 
concurs următoarele posturi: -4 
posturi agent operativ (bărbați). 
Dosarele de înscriere se depun 
la Penitenciarul Giurgiu -Biroul 

resurse umane în termen de 15 
zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunţ. Taxa de 
participare la concurs este de 85 
lei. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la structura de 
resurse umane din Penitenciarul 
Giurgiu și pe site-ul Penitencia-
rului Giurgiu (http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-giurgiu/
cariera). 

l Pentru încadrarea ca funcți-
onar public cu statut special în 
sistemul administrației peniten-
ciare (ofițeri și agenți de peni-
tenciare), Penitenciarul Satu 
Mare scoate la concurs 2 posturi 
vacante, după cum urmează: -1 
post agent (secretariat), -1 post 
agent (resurse umane). Dosarele 
de înscriere se depun la Peniten-
ciarul Satu Mare- structura 
resurse umane, până la data 
04.08.2017, inclusiv,  orele 15.30. 
Taxa de concurs este de 85 lei. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la structura resurse 
umane a Penitenciarului Satu 
Mare (Str. Mileniului nr.2, loc. 
Satu Mare, județul Satu Mare, 
tel. 0261.715.488) ori pe site-ul 
Penitenciarului Satu Mare 
http://anp.gov.ro/penitencia-
rul-satu-mare și pe site-ul 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.
ro, secţiunea Carieră – Concur-
suri din sursă externă – Concur-
suri în curs de derulare).

l Liceul Tehnologic Vlădeni, 
județul Iași organizează concurs 
conform prevederilor H.G. 
286/2011, reactualizată, în data 
de 04.08.2017 orele 09,00- proba 
scrisă și 09.08.2017, orele 11,00- 
proba interviu, la sediul institu-
ţ ie i  în  vederea ocupări i 
următoarelor funcții contrac-
tuale vacante:•Îngrijitor şcoală, 
1 normă; •Paznic, 1 normă. 2. 
Data desfășurării probelor de 
concurs: -data limită de depu-
nere a dosarelor: 31.07.2017; 
-data selectării dosarelor: 
01.08.2017, ora 15,00; -data 
afișării rezultatului selectării 
dosarelor: 01.08.2017, orele 
16,00; -proba scrisă: 04.08.2017, 
ora 09,00; -interviu: 04.08.2017, 
ora 11,00. 3.Locul desfășurării 
concursului: -sediul Liceului 
Tehnologic Vlădeni, județul Iași. 
Persoana de contact: Rusu 

Mariana, tel. 0232299668. 
Director: Prof. Largu Vasile.

l Consiliul Naţional de Soluţio-
nare a Contestaţiilor (CNSC) 
organizează concurs, la sediul 
instituţiei din București, str. 
Stavropoleos nr. 6, sector 3, pe 
data de 03.08.2017, ora 10.00 –
proba scrisă și 09.08.2017, ora 
10.00– proba interviu, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiei contractuale, 
vacante după cum urmează: 1. 
consilier juridic– 1 post; 
Condiţii specifice de participare 
la concurs pentru consilier: 
-Studii superioare de lungă 
durată în domeniul știinţelor 
juridice și minim 1 an experi-
enţă în domeniul resurselor 
umane; -Vechime în speciali-
tatea studiilor- minim 3 ani; 
-Cunoștințe de operare pe 
calculator-  Word,  Excel , 
Internet- nivel mediu, subiect 
cuprins în proba scrisă. Dosa-
rele de concurs se depun la 
sediul Angajatorului până pe 
data de 26.07.2017, ora 16.00. 
Documentele solicitate candida-
ţilor, condiţiile generale de 
participare la concurs, biblio-
grafia precum și calendarul de 
desfășurare a concursului  se 
afișează la sediul instituţiei și pe 
website-ul www.cnsc.ro. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
(021)310.46.41 –interior 104/ 
166.

l Primăria Orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor funcţii publice 
de execuţie, după cum urmează: 
1. Consilier, clasa I, grad profe-
sional asistent- Compartiment 
urmărire și executare debite 
persoane juridice -Serviciul 
Impozite și Taxe Locale: -studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diploma de licenţă; 
-vechime în specialitate: minim 
1 an.  2. Poliţist local,  clasa III, 
grad profesional debutant- 
Compartiment ordine și liniște 
publică-  Serviciul Poliţia 
Locală: -studii liceale, absolvite 
cu diploma de bacalaureat. 
Termenul de depunere a dosa-
relor este prevăzut de art.49 
alin.(1) din H.G. 611/2008 și 
trebuie să conţină documentele 
prevăzute de art.49 alin.(1) din 
H.G. 611/2008. Concursul 
începe în data de 16.08.2017, 
orele 10:00 –proba scrisă, 
18.08.2017 orele 10:00– interviul 
și se desfășoară la sediul Primă-
riei Oraș Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Anunţul, bibliografia și 
tematica de concurs sunt afișate 
la avizierul unităţii și pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Oraș Bragadiru sau la telefon 
021/4480795, interior 113. 

l Primăria Orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, scoate la 
concurs posturile contractuale 
vacante: 1. Inspector de speciali-
tate, clasa I, gradul II –Compar-
timent planificare- Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă: -studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Mioveni 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 Dizain Gen 2003 SRL - Mioveni după cum urmează: Denumire, 

Valoare [lei, fără TVA]: Autoutilitară Citroen, seria motor 062648, 

serie șasiu VF7YCBMGC11124123, nr. înmatriculare AG03DIZ,   

an fabricație 2006, 9 720 lei. Prețurile menționate reprezintă       

50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 

licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 

depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,    

dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de            

pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, 

precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de 

procedură fiscală republicat, până în ziua de 24.07.2017, ora 

14.00. Licitația va avea loc în data de 25.07.2017, ora 11.00, la 

Serviciul Fiscal Municipal Mioveni. 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 Serviciul Fiscal Municipal Mioveni, tel 0248.260.665.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar de 

executare nr. 1620326151825. Nr. 79478/11.07.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile/ 

ansamblu de bunuri imobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 27. În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 27.07.2017, ora 12,00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, 

jud. Dâmbovița, se vor vinde la licitație (prima licitație) următoarele bunuri imobile, proprietate a 

debitorului ZORILA NICULAE cu domiciliul fiscal în localitatea Băleni, Str. Lunca Mică, nr. 18, județ 

Dâmbovița, cod de identificare fiscală 1620326151825: Denumirea bunului imobil, descriere sumară, 

Drepturi reale şi privilegii care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv 

TVA (lei)/buc, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit* 19%: Teren extravilan categoria de folosinţă arabil, 

situat în comuna Băleni sat Băleni Sârbi, jud. Dâmboviţa în suprafaţă de 1728 mp, -, 9.899 lei; Teren 

intravilan categoria de folosinţă arabil, situat în comuna Băleni sat Băleni Sârbi, jud. Dâmboviţa în 

suprafaţă de 672 mp, -, 24.932 lei. Total: 34.831 lei. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile, sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015, 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 

pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de 

vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei 

sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, 

actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea. Alte 

informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei de participare reprezentând 10% din 

preţul de pornire a licitaţiei se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria 

Municipiului Târgovişte. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru, la camera 

308 sau la telefon numărul 0245/616779, int. 641; persoană de contact: Iliescu Felicia. Data afişării: 

13.07.2017.
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diploma de licenţă; -vechime în 
muncă:  minim 3 ani .  2 . 
Inspector de specialitate, clasa I, 
gradul IA –Compartiment 
prevenire- Serviciul Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă: 
-studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de 
licenţă; -vechime în muncă: 
minim 6 ani. 3. Inspector de 
specialitate, clasa I, gradul IA –
Compartiment protectie civilă- 
Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă: -studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diploma de licenţă; 
-vechime în muncă: minim 6 
ani. Data limită depunere 
dosare: 26.07.2017 orele 14:00, 
la sediul Primăriei Oraş Braga-
diru. Concursul începe în data 
de: 07.08.2017 orele 10:00 –
proba scrisă, 09.08.2017 orele 
10.00: -interviul, şi se desfăşoară 
la sediul Primăriei Oraş Braga-
diru, judeţul Ilfov. Anunţul, 
bibliografia şi tematica de 
concurs se află afişate la avizi-
erul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru sau la telefon 
021/4480795, interior 113.

l Complexul Multifuncţional 
Caraiman str. Caraiman nr.33a, 
sector 1 Bucureşti, organizează 
concurs în vederea ocupării 
următoarelor posturi: 5 posturi 
de medic cu timp parţial de 1/2 
normă (condiţii: studii superi-
oare absolvite cu diploma de 
licenţă în medicină şi adeverinţa 
care să ateste specializările: 
cardiologie, O.R.L., stomatologie, 
radiologie), 2 posturi cu timp 
parţial de 1/2 normă de asistent 
medical generalist (condiţii: 
studii postliceale), 1 post asistent 
medical (condiţii: studii postli-
ceale– specializarea radiologie), 
1/2 post registrator medical 
principal (condiţii: studii medii 
absolvite cu diploma de bacalau-
reat şi 4 ani vechime în speciali-
tate), 5 posturi îngrijitor la 
domiciliu (studii generale şi curs 
calificare îngrijitor la domiciliu). 
Proba scrisă se va susţine în data 
de 07.08.2017 ora 10.00. Data şi 
ora interviului vor fi anunţate 
ulterior. Concursul se va desfă-
şura la sediul C.M. Caraiman. 
Perioada de înscriere: 13.07.–
26.07.2017. Bibliografia va fi 
afişată la avizierul instituţiei. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei şi la 
telefon 021/224.40.73 int. 120.

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
-ANRSC, cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea postului 
contractual de conducere, 
vacant, pe durată nedetermi-
nată, de Director, gradul profe-
sional II, la Direcția dezvoltare 
instituțională, resurse umane şi 
IT. Condiții specifice: studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul 
juridic, economic, tehnic, admi-
nistrativ etc., vechime în specia-
litatea studiilor minimum 5 ani. 
Concursul se organizează în 
data de 08.08.2017, ora 12.00 
-proba scrisă şi în data de 
11.08.2017, ora 12.00 -interviul, 
la sediul ANRSC. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune la sediul ANRSC, până 
la data de 27.07.2017, inclusiv, 
după următorul program: de 
luni până joi, între orele 08.30-
16.00, şi vineri, între orele 08.30-
13.30. Condițiile de participare, 
bibliografia şi actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de 
înscriere se afişează la sediul 
instituției şi pe pagina de 
internet: www.anrsc.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul ANRSC şi la numărul de 
telefon: 021.317.97.51, int.167.

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
-ANRSC, cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi de conducere, vacante, 
pe durată nedeterminată: 1.
Director, gradul profesional II la 
Direcția juridică. Condiții speci-
fice: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul juridic, 
vechime în specialitatea studi-
ilor minimum 5 ani. 2.Șef 
serviciu, gradul profesional II la 
Serviciul relații internaționale, 
comunicare şi relații cu publicul. 
Condiții specifice: studii univer-
sitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echi-

valentă în domeniul juridic, 
economic sau tehnic, vechime în 
specialitatea studiilor minimum 
3 ani. Concursul se organizează 
în data de 08.08.2017, ora 10.00 
-proba scrisă şi în data de 
11.08.2017, ora 10.00 -interviul, 
la sediul ANRSC. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune la sediul ANRSC, până 
la data de 27.07.2017, inclusiv, 
după următorul program: de 
luni până joi, între orele 08.30-
16.00, şi vineri, între orele 08.30-
13.30. Condițiile de participare, 
bibliografia şi actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de 
înscriere se afişează la sediul 
instituției şi pe pagina de 
internet: www.anrsc.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul ANRSC şi la numărul de 
telefon: 021.317.97.51, int.167.

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
-ANRSC, cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea postului 
contractual de conducere, 
vacant, pe durată nedetermi-
nată, de Director, gradul profe-
sional II, la Direcția prețuri, 
tarife, ajutor de stat. Condiții 
specifice: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul tehnic sau 
economic, vechime în speciali-
tatea studiilor minimum 5 ani. 
Concursul se organizează în 
data de 08.08.2017, ora 14.00 
-proba scrisă şi în data de 
11.08.2017, ora 14.00 -interviul, 
la sediul ANRSC. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune la sediul ANRSC, până 
la data de 27.07.2017, inclusiv, 
după următorul program: de 
luni până joi, între orele 08.30-
16.00, şi vineri, între orele 08.30-
13.30. Condițiile de participare, 
bibliografia şi actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de 
înscriere se afişează la sediul 
instituției şi pe pagina de 
internet: www.anrsc.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul ANRSC şi la numărul de 
telefon: 021.317.97.51, int.167.

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
- ANRSC, cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 

pentru ocuparea postului 
contractual de execuție, vacant, 
pe durată nedeterminată de 
Expert, debutant la Direcția 
generală monitorizare şi control 
-Agenția teritorială Nord-Vest. 
Condiții specifice: studii univer-
sitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echi-
valentă în domeniul economic, 
tehnic, juridic, administraţie 
publică, ştiința mediului etc., 
vechime în specialitatea studi-
ilor:-. Concursul se organizează 
în data de 09.08.2017, ora 12.00 
-proba scrisă şi în data de 
16.08.2017, ora 12.00 -interviul, 
la sediul ANRSC. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune la sediul ANRSC, până 
la data de 27.07.2017, inclusiv, 
după următorul program: de 
luni până joi, între orele 08.30-
16.00, şi vineri, între orele 08.30-
13.30. Condițiile de participare, 
bibliografia şi actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de 
înscriere se afişează la sediul 
instituției şi pe pagina de 
internet: www.anrsc.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul ANRSC şi la numărul de 
telefon: 021.317.97.51, int.167.

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
- ANRSC, cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi  contractuale ,  de 
execuție, vacante, pe durată 
nedeterminată: I.Direcția gene-
rală reglementări, autorizări 
-Biroul licențe: -Expert, gradul 
profesional IA -1 post: -studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul 
tehnic, economic, juridic, admi-
nistrație publică etc., vechime în 
specialitatea studiilor minimum 
6 ani şi 6 luni. II.Direcţia gene-
rală monitorizare şi control 
-Serviciul monitorizare: -Expert 
debutant -1 post: -studii univer-
sitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echi-
valentă în domeniul tehnic, 
economic ,  adminis traț ie 
publică,  universitar etc. , 
vechime în specialitatea studi-
ilor:-. III.Direcția generală 
monitorizare şi control -Agenția 

teritorială Sud-Est: -Expert, 
gradul profesional IA -2 posturi: 
-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în dome-
niul tehnic, economic sau admi-
nistrație publică, vechime în 
specialitatea studiilor minimum 
6 ani şi 6 luni. Concursul se 
organ izează  în  data  de 
02.10.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă şi în data de 06.10.2017, 
ora 10.00 -interviul, la sediul 
ANRSC. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune la 
sediul ANRSC, până la data de 
27.07.2017, inclusiv, după urmă-
torul program: de luni până joi, 
între orele 08.30-16.00, şi vineri, 
între orele 08.30-13.30. Condi-
țiile de participare, bibliografia 
şi actele solicitate candidaților 
pentru dosarul de înscriere se 
afişează la sediul instituției şi pe 
pagina de internet: www.anrsc.
ro. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul ANRSC şi la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
021.317.97.51, int.167.

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
-ANRSC, cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea postului 
contractual de conducere, 
vacant, pe durată nedetermi-
nată, de Șef serviciu, gradul 
profesional II, la Direcția gene-
rală reglementări, autorizări 
-Serviciul reglementări. Condiții 
specifice: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul tehnic sau 
economic, vechime în speciali-
tatea studiilor minimum 3 ani. 
Concursul se organizează în 
data de 02.10.2017, ora 10.00 
-proba scrisă şi în data de 
06.10.2017, ora 10.00 -interviul, 
la sediul ANRSC. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune la sediul ANRSC, până 
la data de 27.07.2017, inclusiv, 
după următorul program: de 
luni până joi, între orele 08.30-
16.00, şi vineri, între orele 08.30-
13.30. Condițiile de participare, 
bibliografia şi actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de 
înscriere se afişează la sediul 
instituției şi pe pagina de 
internet: www.anrsc.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la 

sediul ANRSC şi la numărul de 
telefon: 021.317.97.51, int.167.

l Penitenciarul Aiud organi-
zează concurs din sursă externă 
pentru ocuparea unui post de 
funcţionar public cu statut 
special, după cum urmează: -1 
post de ofițer (accesare şi imple-
mentare programe). Depunerea 
dosarelor complete se va realiza 
în termen de 15 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului, 
respectiv până la data de 03 
august 2017, ora 15.00, inclusiv. 
Condițiile generale, condițiile 
specifice de participare la 
concurs, probele de concurs, 
tematicile şi bibliografiile se pot 
obţine de la sediul Penitencia-
rului din Aiud, strada Morii, 
nr.7-9, judeţul Alba, telefon: 
0258.861.021, interior: 120 sau 
de pe paginile web: www.anp.
gov.ro şi www.paiud.gov.ro, 
secțiunea Carieră.

l Penitenciarul Miercurea Ciuc 
scoate la concurs 4 posturi 
vacante: -3 posturi de agent 
operativ (bărbaţi); -1 post agent 
administrativ (casier). În 
termenul de înscriere, de 15 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului, adică până la data de 
03 august 2017, ora 15.00, 
inclusiv, candidaţii depun dosa-
rele de candidat complete la 
structura de resurse umane din 
unitate. Taxa de participare la 
concurs este de 85Lei. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
la sediul unității, str.Zöld Péter, 
nr.2 şi pe site-ul unităţii: http://
anp.gov.ro/penitenciarul-mier-
curea-ciuc/cariera/concur-
suri-din-sursa-externa/ şi al 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor.

l Autoritatea Națională pentru 
Cetățenie organizează concurs 
de recrutare în data de 28 
august 2017, ora 11.00 (proba 
scrisă), la sediul instituției din 
str. Smârdan nr. 3, sector 3, 
Bucureşti, pentru ocuparea unei 
funcții publice vacante de 
execuție de consilier clasa I 
gradul profesional debutant –
Direcția administrative -econo-
mică şi resurse umane, Serviciul 
resurse umane şi salarizare. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 20 
de zile de la data publicării 
anunțului. Condiţiile de desfă-
şurare a concursului, condițiile 
de participare la concurs, biblio-
grafia, precum şi actele necesare 
candidaților pentru dosarul de 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 70. Nr. 76681 din 

11.07.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile: S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației, privind vânzarea urmă-

toarelor bunuri mobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș 

Vălenii de Munte, în data de 25.07.2017, ora 10.00: Licitația 2. - 

Autoutilitară, N1, Renault HD C1 Master, an fabricație 2008, preț 

de evaluare/ de pornire al licitației 17.348 lei (exclusiv TVA *); - 

Autouturism, M1 G Sangyong RJ RDD Rexton, an fabricație 2006, 

preț de evaluare/ de pornire al licitației 14.287 lei (exclusiv TVA 

*). *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă cu cota de 19% TVA. Anunțul 

nr. 76681/11.07.2017 poate fi consultat la sediul organului fiscal, 

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

privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 

ofertelor puteți apela numărul 0244.283006, int. 23/ camera 112. 

Data afișării: 13.07.2017.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și executare silită - persoane juridice. Dosar de executare nr. CM 

09 317. Nr. 7867 din 10.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 10. 

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 01 luna august, anul 2017, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la 

licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC ROTW GUARD SECURITY SRL, prima licitație: a) Clădire - apartament 3 

camere în suprafață de 62,84 mp, situat în localitatea Giurgiu, str. București, bl 66/1D, parter, ap 31, preț de pornire al licitației 117.305 lei 

(exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: nu este cazul. b) ansamblu de clădiri în suprafață de 841 

mp, compus din: hală industrială în suprafață de 518 mp, depozit în suprafață de 226 mp, șopron metalic în suprafață de 81 mp, wc în 

suprafață de 12 mp și fosă septică în suprafață de 4 mp și teren intravilan aferent în suprafață de 2.485 mp, situate în localitatea Hotarele, 

str Hotarele-București, nr 58, preț de pornire al licitației 864.483 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN. c) teren extravilan - tarla 99/21, parcela 1526/21, număr cadastral 

30536, în suprafață de 4.500 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 4.050 lei (exclusiv TVA*), grevate 

de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN. d) teren extravilan - tarla 

91/19, parcela 1481/42, număr cadastral 30533, în suprafață de 14.200 mp, situat în localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al 

licitației 12.780 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche 

Leasing Romania IFN. e) teren extravilan - tarla 49/6, parcela 697/4, număr cadastral 30547, în suprafață de 2.200 mp, situat în 

localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 1.980 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN. f) teren extravilan - tarla 91/17, parcela 1418/27, număr cadastral 

30549, în suprafață de 1.849 mp, situat în localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 1.664 lei (exclusiv TVA*), grevate 

de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN. g) teren extravilan - tarla 

91/19, parcela 1418/12, număr cadastral 30546, în suprafață de 13.000 mp, situat în localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al 

licitației 11.700 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche 

Leasing Romania IFN. h) teren extravilan - tarla 44/15, parcela 607/30, număr cadastral 30528, în suprafață de 2.200 mp, situat în 

localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 1.980 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN. i) teren extravilan - tarla 91/17, parcela 1481/2, număr cadastral 

30534, în suprafață de 3.700 mp, situat în localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 3.300 lei (exclusiv TVA*), grevate 

de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN. j) teren extravilan - tarla 

39/115, parcela 520/123, număr cadastral 30532, în suprafață de 4.900 mp, situat în localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al 

licitației 4.410 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche 

Leasing Romania IFN. k) teren extravilan - tarla 91/19, parcela 1418/4, număr cadastral 30555, în suprafață de 7.200 mp, situat în 

localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 6.480 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN. l) teren extravilan - tarla 90/18, parcela 1402/5, număr cadastral 

30529, în suprafață de 1.400 mp, situat în localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 1.260 lei (exclusiv TVA*), grevate 

de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN. m) teren extravilan - tarla 

90/20, parcela 1402/8, număr cadastral 30535, în suprafață de 11.800 mp, situat în localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al 

licitației 10.620 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche 

Leasing Romania IFN. n) teren extravilan - tarla 122/41, parcela 1817/23, număr cadastral 30395, în suprafață de 6.945 mp, situat în 

localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 6.251 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN. o) teren extravilan - tarla 120/39, parcela 1813/37, număr cadastral 

30438, în suprafață de 7.500 mp, situat în localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 6.750 lei (exclusiv TVA*), grevate 

de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN. p) teren extravilan - tarla 

126/71, parcela 1842/37, număr cadastral 30442, în suprafață de 4.800 mp, situat în localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al 

licitației 4.320 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche 

Leasing Romania IFN. q) teren extravilan - tarla 128/87, parcela 1867/16, număr cadastral 30451, în suprafață de 3.841 mp, situat în 

localitatea Hotarele, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 3.457 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing Romania IFN. r) teren extravilan - tarla 12/1, parcela 113/25, număr cadastral 

30057, în suprafață de 10.200 mp, situat în localitatea Herăști, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 9.180 lei (exclusiv TVA*), grevate 

de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: nu este cazul. s) teren extravilan - tarla 19/19/1, parcela 285/6, număr cadastral 

31000, în suprafață de 4.700 mp, situat în localitatea Herăști, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 4.230 lei (exclusiv TVA*), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: nu este cazul. t) teren extravilan - tarla 28, parcela 470/116, număr cadastral 31028, în 

suprafață de 11.400 mp, situat în localitatea Herăști, jud Giurgiu, preț de pornire al licitației 10.260 lei (exclusiv TVA*), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: nu este cazul. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele 

juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, 

actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 

fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu 

este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de 

mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații de interes pentru 

cumpărător, după caz: - taxa de participare la licitatie se vireaza în contul RO89TREZ3215067XXX002664 cod fiscal 4286895 deschis la 

Trezoreria municipiului Giurgiu. - cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se va depune conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării 

creanțelor fiscale. - procedura de licitație se va efectua conform Ordin 1129/2009. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la 

sediul nostru sau la numărul de telefon 0246/216705, tasta 2-1, cu domnul Dan Buzea. Data afișării: 10.07.2017.

înscriere sunt afișate pe web 
site-ul http://cetatenie.just.ro. 
Relații suplimentare se pot 
obține la tel. 021/2019380.

DIVERSE  
l Fundatia Prietenia Internati-
onala, titular al proiectului 
elaborare puz si rlu aferent-  
construire tabara prietenia, 
amplasa t  in  l oca l i ta t ea 
Sistarovat FN, jud. Arad, CF 
301621, aduce la cunostinta 
publicului ca decizia etapei de 
incadrare conform H.G. nr. 
1076/2004, este cea de adoptare 
a planului fara aviz de mediu.  
Propunerile de reconsiderare a 
deciziei se vor transmite in scris 
in termen de 10 zile calendaris-
tice, de la publicarea anuntului,  
la sediul APM Arad, Splaiul 
Mures FN, jud. Arad. 

l S.C. Hrs Solar Electric Due 
S.R.L.,   anuntă elaborarea 
primei versiuni a planului/ 
programului  P.U.Z . construire 
parc fotovoltaic cu putere insta-
lata mai mica de 0,9996 MW, cu 
lucrari anexe  si instalatie de 
racordare la sen  și declanșarea 
etapei de încadrare pentru obţi-
nerea avizului de mediu.Consul-
tarea primei versiuni a planului/
programului P.U.Z . construire 
parc fotovoltaic cu putere insta-
lata mai mica de 0,9996 mw, cu 
lucrari anexe  si instalatie de 
racordare la sen  intravilan 
pancota, se poate realiza la 
APM , Arad,  Splaiul Muresului  
FN, zilnic între arele 8,30 -12. 
Comentariile și sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul  APM 
Arad, Splaiul Muresului  FN, 
jud. Arad, în termen de 18 zile 

calendaristice de la data ulti-
mului  anunt.

SOMAȚII  
l Societatea Profesională Nota-
rială Neamţu-Popescu, cu sediul 
în mun.Reșiţa, P-ţa Traian Vuia, 
bl.1, sc.1, parter, apt.3-4, judeţul 
Caraș-Severin, îi somează pe 
succesibilii defuncţilor Zimbran 
Raveca, CNP 2191028113701, 
decedată la data de 02.11.1991, 
cu ultimul domiciliu în munici-
piul Reșiţa, Aleea Breazova, 
nr.4, judeţul Caraș-Severin și 
Z i m b r a n  I o a n ,  C N P 
1130818113680, decedat la data 
de 07.12.1994, cu ultimul domi-
ciliu în municipiul Reșiţa, Aleea 
B r e a z o v a ,  n r. 4 ,  j u d e ţ u l 
Caraș-Severin, să se prezinte în 
data de 17.08.2017, ora 10:00, la 
sediul Societăţii Profesionale 

Notariale Neamţu-Popescu din  
mun. Reșiţa, pentru dezbaterea 
succesiunii.

l Avand in vedere ca prin acti-
unea civila ce face obiectul 
Dosarului 4622/55/2017 al Jude-
catoriei Arad, reclamantul 
Contras Pascu cu domiciliul in 
Mindruloc nr. 222, com. Vladi-
mirescu, jud. Arad solicita sa 
constatate ca a dobandit dreptul 
de proprietate asupra imobilului 
– teren-inscris in CF 314478 
Vladimirescu cu nr.  top 
301-302/a imobil asupra caruia 
sunt mentionati in cartea 
funciara ca si proprietar Rujan 
simion, invitam pe toti cei inte-
resati sa faca opozitie fata de 
aceasta actiune, in termen de 1 
luna de la publicarea prezentei 
somatii, in caz contrar urmand 
ca in termen de 1 luna de la 

emiterea celei din urma publi-
catii sa se treaca la judecarea 
cauzei. Opozitiile se vor formula 
in scris si se vor depune la 
dosarul 4622/55/2017 al Judeca-
toriei Arad, prin Biroul de depu-
nere actiuni si cereri al acestei 
instante. Termen de judecata 
fixat in cauza 13.09.2017, sala 
146, ora 08:30.

l Somatie emisa in temeiul art. 
130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin incheierea de sedinta din 
data de 04.07.2017, privind 
cererea inregistrata sub dosar 
nr. 1116/246/2017 al Judecato-
riei Ineu, formulate de petentii 
Burcusel Gheorghe si Burcusel 
Maria, ambii domiciliati in 
comuna Tirnova nr. 523, judetul 
Arad, cu domiciliul procesual 
ales in comuna Tirnova nr. 480, 
judetul Arad. Petentii sustin ca 
au  fo los i t  t e renu l -cur t i 
constructii inscris in CF nr. 
304443 Tirnova, CF vechi 1083 
Tirvova, identificat prin nr top 
786-788/2.b, teren intravilan in 
suprafata de 1393 mp prin 
uzucapiune de 20 de ani de la 
moartea proprietarului tabular 
inscris sub B.1, defunct Cociuba 
Ana, decedata la data de 
01.06.1984, cu ultimul domiciliu 
in comuna Tirnova, judetul 
Arad, exercitand o posesie 
continua, utila, publica, exclu-
sive, fara echivoc si sub nume de 
proprietar de peste 20 de ani si 
fara ca alte persoane sa faca 
acte deposedare sau tulburare, 
ani de la decesul proprietarului 
tabular. Toti cei interesati au 
posibilitatea sa depuna de 
indata opozitie la Judecatoria 
Ineu, intrucat in caz contrar in 
termen de o luna de la ultima 
afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii 
petentului cu privire la consta-
tarea dreptului de proprietate.
 

LICITAȚII  
l Consiliul Local Breaza, str. 
R e p u b l i c i i ,  n r. 8 2 B ,  t e l : 
0244/340.508, fax: 0244/340.528. 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com, organizează: Licitaţie 
publică cu strigare pentru 
vânzarea unui teren în supra-
faţă de 78 mp proprietate 
privată a orașului situat în 
Breaza, str. Drum Nou, f.n., 
T16, P969, judeţul Prahova. - 
data licitaţiei: 03.08.2017 ora 
10:30 la sediul Primăriei Breaza; 
- data limită de depunere a 
documentelor prevăzute în 
Caietul de sarcini: 03.08.2017, 
ora 10:00; - preţul de pornire al 
licitaţiei: 2400 lei fără TVA; taxa 
de participare la licitaţie: 300 lei, 
nerambursabil; preţul Caietului 
de sarcini: 20 lei, nerambursabil 
și se poate procura de la sediul 
Primăriei orașului Breaza; 
garanţia de participare:1000 lei.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 7819/111/2009  aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea S.C. 
Andrex S.R.L., J05/2106/1993, 
CUI: RO4453985 scoate la 
vânzare prin licitație publică: 
teren cu casă unifamilială 

situată în municipiul Oradea str. 
Ciheiului nr. 138B judeţul Bihor 
- preț de pornire 40.250,00 
EURO. Licitația va avea loc în 
data de 19.07.2017, ora 10:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea 
str. Avram Iancu nr.2 ap.11, care 
se va relua în cazul nevalorifi-
cării bunurilor în data de 
26.07.2017, 02.08.2017 și 
09.08.2017 în același loc și 
aceeași oră. Participanții vor 
depune 10% garanţie din 
valoarea bunurilor licitate. 
Caietul de sarcini (cost 500 
RON) precum și informații 
suplimentare se pot obține la: 
Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 
Email: office@plginsolv.ro.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 4294/111/2014 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea Bigamest 
S.R.L., J05/2554/2006, CUI: 
19298472 scoate la vânzare prin 
licitație publică „50 aparate 
jocuri electronice de noroc”, 
preț de pornire 7.700,00 lei. 
Bunurile urmează a se vinde în 
bloc. Licitația va avea loc în 
data de 21.07.2017 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea, 
str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, 
jud. Bihor. Participanții la lici-
tație trebuie să consemneze, cel 
mai târziu până la începerea 
licitației, cel puțin 10% din 
prețul de începere a licitației 
pentru bunurile pentru care 
licitează. Vânzarea la licitație se 
va face în mod public de către 
lichidatorul judiciar care va 
oferi bunurile spre vânzare prin 
3 strigări succesive.  Bunurile se 
adjudecă celui care, după 3 stri-
gări succesive, făcute la inter-
vale de timp care să permită 
opțiuni și supralicitări, oferă 
prețul cel mai mare, iar atunci 
când există un singur concurent, 
acesta a oferit prețul de începere 
a licitației. Prezenta licitație 
începe de la 50% (7.700,00 lei) 
din preţul iniţial (15.400,00 lei) 
prevăzut în publicaţii sau anun-
ţuri. Dacă nu se va obţine nici 
acest preţ, bunurile vor fi 
vândute, la același termen, la cel 
mai mare preţ oferit, chiar și 
atunci când la licitaţie s-a 
prezentat un singur ofertant. 
Informații suplimentare se pot 
obț ine  de  la  l i ch idator : 
Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662  
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Dosar executional nr. 65/2014 
din: 23.06.2017 publicatie de 
vânzare imobiliară Noi Dinca 
Stelian Emil executor judecăto-
resc in cadru Birou Executor 
Judecatoresc Stelian Emil 
Dinca cu sediul in Brasov, B-dul 
15 noiembrie nr.43, sc.A, ap.4, 
jud.Brasov, numit in functie 
prin ordinul 685/2001 al Minis-
trului Justitiei. In conformitate 
cu art 838 alin.1 Cod Procedura 
Civila aducem la cunostinta 
genera la  ca  in  data  de 
20.07.2017 ora 10:00 va avea loc 
la sediul Birou Executor Jude-
catoresc Stelian Emil Dinca cu 
sediul in Brasov, B-dul 15 
noiembrie nr.43, sc.A, ap.4, jud.
Brasov, vanzarea la licitatie 

ANUNȚURI
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publica a imoblilului situat in 
Brasov- 500318, Str. Prunului, 
nr. 14, sc.A, ap.25, Judetul 
Brasov, avand CF: 31470 
Brasov, nr.TOP: 6957/2/25, 
compus din apartament cu 2 
camere, bucatarie, camara, baie, 
hol, oficiu, debara, balcon cu 
cota de 7/725 din PUC, in 
suprafata de 50.6mp. Aparta-
mentul este de structura circu-
lara, balconul este inchis cu 
tamplarie metalica si geam 
simplu, celelalte geamuri fiind 
cu tamplarie PVC si geam 
termopan. Pardosesile sunt 
acoperite cu parchet laminat si 
pe hol este lambrie de lemn. 
Preţul de pornire la licitaţie este 
de: 107.217,37 Lei, echivalentul 
a 23.475,00 EUR. Prezenta 
publicatie de vanzare a for 
intocmita in conformitate cu 
dispozitiile art.838 Cod Proce-
dura civila si afisata la data de 
23.06.2017 la sediul Biroului 
executorului judecatoresc, al 
Primariei Brasov, la locul unde 
se afla imobilul si la Judecatoria 
Brasov. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra 
imobilului urmarit sa-l anunte 
pe executorul judecatoresc 
inaintea datei stabilite pentru 
vanzare. Invitam pe toti cei care 
doresc sa cumpere imobilul 
urmarit sa se prezinte la data, 
locul si ora stabilita pentru 
vanzare, avand asupra lor 
cartea de identitate si pana la 
aceasta data sa prezinte oferte 
de cumparare. Potrivit dispoziti-
ilor art.838 ali.1, lit. l) Cod 

Procedura civila ofertantii 
trebuie sa consemnezela dispo-
zitia executorului judecatoresc, 
cel mai tarziu pana la termeenul 
de vanzare, o garantie de parti-
cipare de cel putin 10% din 
pretul de pornire a licitatiei in 
cuantum de 10.722.00 Lei. 
Executor Judecătoresc

l Primaria Municipiul Caracal, 
cu sediul in Piata Victoriei nr. 
10, organizeaza la data de 
24.07.2017, ora 12:00, licitatie 
publica deschisa pentru inchiri-
erea unor spatii comerciale ce 
apartin domeniului privat al 
municipiului Caracal, situate in 
Calea Bucuresti nr. 45A si Str. 
Mihai Eminescu nr. 20A, dupa 
cum urmeaza: 1. Inchirierea 
spatiului commercial nr. 1, in 
suprafata de 24.00 mp ce 
apartin domeniului privat al 
municipiului Caracal, situate in 
Calea Bucuresti nr. 45A. Pret de 
pornire – 40 lei/mp/luna. 2. 
Inchirierea spatiului commer-
cial nr. 2, in suprafata de 22.00 
mp ce apartin domeniului 
privat al municipiului caracal, 
situate in Calea Bucuresti, nr. 
45A. Pret de pornire – 40 lei/
mp/luna. 3. Inchirierea spatiului 
commercial nr. 7, in suprafata 
de 23.00 mp ce apartin dome-
niului privat al municipiului 
Caracal, situate in Calea Bucu-
resti nr. 45A. Pret de pornire – 
40 lei/mp/luna. 4. Inchirierea 
spatiului commercial nr. 7, in 
suprafata de 20.00 mp ce 
apartin domeniului privat al 

municipiului Caracal, situate in 
Str. Mihai Eminescu nr. 20A. 
Pret de pornire – 40 lei/mp/luna. 
5. Inchirierea spatiului commer-
cial nr. 6, in suprafata de 20.00 
mp ce apartin domeniului 
privat al municipiului Caracal, 
situate in Str. Mihai Eminescu 
nr. 20A. Pret de pornire – 40 lei/
mp/luna. Documentatia si 
instructiunile privind organi-
zarea licitatiei se pot obtine de la 
Compartimentul Concesiuni, 
Contracte, Acorduri, din strada 
Piata Victoriei nr. 8 sau la 
telefon 0249-511.384, interior 
131. Ofertele se depun  pana pe 
data de 21.07.2017, ora 14:00, la 
Ghiseul Unic din cadrul Prima-
riei municipiului Caracal. Ofer-
tele se deschis la data de 
24.07.2017, ora 12:00, in 
prezenta ofertantilor, la sediul 
Primariei municipiului Caracal. 

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, vinde 
la licitatie, teren in suprafata de 
4.857 mp, situat în in Baicoi, Str. 
Infratirii, Santier Liliesti, 
Judetul Prahova, la pretul de 9 
euro/mp, fara TVA. Licitatiile se 
vor organiza la sediul adminis-
tratorului judiciar in data de 
25.07.2017 ora 11:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data de 
0 1 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  0 8 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
1 6 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  2 2 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
2 9 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  0 5 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 2 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
26.09.2017, la aceeasi ora si 

aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regu-
lamentul de vanzare. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 
de ore inaintea datei tinerii lici-
tatiei, mai multe relatii precum 
si achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Comuna Gura Văii, 
CUI: 4278108, sediul sat Gura 
Văii, Comuna Gura Văii, Judeţul 
Bacău, telefon: 0234.334.500, 
fax: 0234.334.826, persoană de 
contact: Gina-Mihaela Tataru, 
e-mail: primariaguravaii@yahoo.
com. 2.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractului de 
concesionare imobil compus din 
teren în suprafaţă de 3.601mp şi 
un grajd în suprafaţă de 787mp 
af lat în domeniul privat al 
comunei Gura Văii: Licitaţie 
Deschisă. 3.Data publicării 
anunţului de licitaţie directe în 
J u r n a l u l  N a ţ i o n a l  c u 
nr.11935/07.06.2017. 4.Criteriile 
utilizate pentru determinarea 
ofertei câştigătoare: Oferta 
financiară cea mai avantajoasă. 
5.Numărul ofertelor primite şi al 
celor declarate valabile: 3 oferte 
primite, 3 oferte valabile, 1 ofertă 

adjudecată câştigătoare. 6.Denu-
mirea/numele şi sediul/adresa 
ofertantului a cărui ofertă a fost 
declarată câştigătoare: -SC Polo 
Fullshop SRL,  cu sediul în 
Oneşi, str.Aleea Speranţei, nr.5, 
sc.A, ap.1, judeţul Bacău, repre-
zentată legal prin d-l Tutu 
Adrian, în calitate de adminis-
trator. 7.Durata contractului: 49 
ani. 8.Valoarea estimată a imobi-
lului: 148Euro/lună. 9.Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: -secţia a II-a A civilă 
de contencios administrativ şi 
fiscal Tribunalul Bacău, adresa: 
Str.Ştefan cel Mare, nr.4, cod: 
600356, tel.0234.514.419, arhivă: 
0234.525.221, fax: 0234.525.211 
-cauze privind procedura insol-
venţei, tel./fax: 0234.541.910, 
e-mail: simona.ardeleanu@just.
ro. 10.Data informării ofertan-
ţilor despre decizia de stabilire a 
ofertei câştigătoare: 07.07.2017. 
S-au transmis adrese în data de 
către ofertantul câştigător şi 
către ofertantul necâştigător: 
07.07.2017. Data transmiterii 
anunţului de atribuire către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 07.06.2017.

PIERDERI  
l SC Construcciones Y Obras 
Llorente Euroeste SRL, CUI: 
30035060, J40/3932/2012, 
declara pierdut si nul Certificat 

de  Inregistrare  ser ia  B, 
nr.2934832.

l Certificat prin care se atesta 
gradul  de medic primar 
c o n f o r m  O r d i n u l u i  M S 
nr.480/07.05.1998 pe numele 
Boteanu Carmen Gabriela. Il 
declar nul

l Pierdut Legitimație de docto-
rand, pe numele de Galiță D. 
Crina, emisă de Facultatea de 
Filosofie, Universitatea din 
Bucureşti. O declar nulă.

l Pierdut certificat constatator 
privind activităţile desfăşurate 
la terţi de societatea Red 
Promotion Advertising S.R.L., 
având J23/1110/2006 şi C.U.I. 
15131080. Se declară nul.

l Pierdut certificat atestare nr. 
1330 din data 28 septembrie 
2010 eliberat de Ministerul 
Mediului şi Pădurilor pe numele 
Stoian Costică. Se declară nul.

l Pierdut carnet marinar nr. 
3050 CT seria 076124 emis de 
C.Z.  Constanţa  la  data 
09.11.2016 pe numele Ciobanu 
Petrescu Petru. Îl declar nul.

l Pierdut contract de vanza-
re-cumparare nr.1821/2/1990 si 
Proces-Verbal de predare-pri-
mire a locuintei nr.1821/2 din 
0 5 . 1 0 . 1 9 9 0 ,  p e  n u m e l e 
ȚĂ L N A R  C O R N E L  s i 
ȚĂLNAR GEORGETA. Le 
declare nule.

În fiecare vineri, 
Jurnalul Naţional 
îţi oferă 4 
pagini 
cu

l programele principalelor televiziuni
l recomandări ale celor mai bune filme şi emisiuni
l bancuri şi jocuri sudoku

ANUNȚURI

publicitate


