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l  SC angajează ingineri 
constructori şi drumari. Prezintă 
avantaj cunoaşterea programelor 
de devize. Relaţii la telefon: 
0231.518.912; 0745.252.106; 
e-mail: tas@tas.ro; personal@tas.
ro.

l Academia Română – Filiala 
Iaşi, Institutul de Informatică 
Teoretică, organizează în ziua 
24.03.2017 la ora 10, concurs 
pentru ocuparea  postului de 
Cercetător Ştiinţific gradul III, 
Inginerie electronic şi telecomu-
nicaţii, specialitatea Analiza 
semnalului vocal.

l ANUNŢ CARE TREBUIA 
SĂ FIE PUBLICAT LA DATA 
DE 10 FEBRUARIE 2017. 
Primăria Comunei Zvoriştea, cu 
sediul în localitatea Zvoriştea, str. 
Principală, nr. f.n., judeţul 
Suceava, organizează în confor-
mitate cu prevederile H.G.R. nr. 
286/2011,  concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante, de: - Inspector de speci-
alitate debutant în cadrul 
compartimentului agricol – 1 
post; - Inspector de specialitate 
debutant în cadrul compartimen-
tului resurse umane şi salarizare 
– 1 post; Concursul se va desfă-
şura astfel: - Proba scrisă în data 
de 06.03.2017, ora 12,00; - Proba 
interviu în data de 08.03.2017, 
ora 12,00. Pentru a participa la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: a) studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
următoarele specializări: - agro-
nomie, protecţia mediului sau 
administraţie publică pentru 
postul de inspector de specialitate 
debutant în cadrul compartimen-
tului agricol; - ştiinţe economice 
pentru postul de inspector de 
specialitate debutant în cadrul 
compartimentului resurse umane 
şi salarizare; b) vechime: nu este 
cazul. c) cunoştinţe medii de 
operare pe calculator. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a III a, la Registratura 
Primăriei comunei Zvoriştea, 
respectiv până la data de 
24.22.2017, ora 16,00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul  Primăriei  comunei 
Zvoriştea, judeţul Suceava, sau la 
telefon 0230538786, interior 19, 
persoană de contact: Vătămăniuc 
Matilda.

l Spitalul Municipal Caracal, cu 
sediul în Caracal, str. Plevnei, 
nr.36, judeţul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea, pe 
per ioadă  nedeterminată , 
conform HG nr. 286/2011, a 

următoarelor posturi vacante 
contractuale: 1.consilier juridic II 
-1 post. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -diplomă 
de licenţă în ştiinţe juridice; 
-vechime în specialitate: minim 6 
luni. 2.infirmieră debutant -9 
posturi. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii: 
şcoală generală; -fără condiţie de 
vechime. Înscrieri în perioada: 
20.02.2017-03.03.2017, zilnic, 
între orele 07.30-09.00 şi 13.00-
14.30, la sediul unităţii; -proba 
scrisă: 13.03.2017, ora 10.00; 
-proba interviu: 16.03.2017, ora 
10.00. Informaţii suplimentare: 
la sediul unităţii, la telefon: 
0249.512.880, int.190, pe: www.
smcaracal.webs.com

l Şcoala Gimnazială Nr.1, cu 
sediul în localitatea Lunca, str. 
Principală, nr. 127, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale temporar vacante de: 
-administrator financiar, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scr isă  în  data  de 
06.03.2017, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: studii 
superioare; -vechime: 3 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul: Şcoala Gimnazială Nr.1 
Lunca. Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcoala Gimnazială Nr.1 
Lunca, persoană de contact: 
Chirita Daniel Valentin, telefon: 
0766.614.859, e-mail: scluncatr@
yahoo.com 

l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Timişoara, jud.Timiş, 
organizează concurs, conform 
HG 286/2011, la sediul unităţii, 
pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante permanente 
de infirmieră -2 posturi, îngriji-
toare -3 posturi. Desfăşurarea 
concursului: -13.03.2017, ora 
1 0 . 0 0 ,  p r o b a  p r a c t i c ă ; 
-15.03.2017, ora 10.00, proba 
interviu. 1.Cerinţele postului: 
Infirmieră: -şcoală generală; -curs 
Infirmieră, Curs de Cruce Roşie 
sau Curs de îngrijire bătrâni la 
domiciliu; -abilităţi bune de 
comunicare, seriozitate, meticu-
lozitate, adaptabilitate; -respec-
tarea normelor de disciplină; 
-fără vechime; Îngrijitoare: 
-şcoală generală; -abilităţi bune 
de comunicare, seriozitate, meti-
culozitate,  adaptabilitate; 
-respectarea normelor de disci-
plină; -fără vechime. 2.Docu-
mente solicitate pentru dosarul 
de înscriere: -cerere de înscriere 
la concurs adresată conducerii 
unităţii; -copia actului de identi-

tate+acte de stare civilă; -copiile 
documentelor care să ateste 
nivelul studiilor, specializărilor 
sau diferite cursuri efectuate; 
-copia carnetului de muncă; 
-cazier judiciar; -adeverinţă 
medicală; -curriculum-vitae; 
-recomandare de la ultimul loc de 
muncă. Dosarele de înscriere se 
pot depune până la data de 
03.03.2017, ora 15.00, la Sediul 
Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Timişoara -comparti-
mentul contabilitate -resurse 
umane. Concursul se va desfă-
şura la sediul unităţii din str.
Inocenţiu Klein, nr.29. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
tel.0256.208.715 sau la sediul 
unităţii. 

l Primăria Comunei Sîrbeni, cu 
sediul în localitatea Sîrbenii de 
Jos, str.Primăriei, nr.186, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -muncitor cali-
ficat, număr posturi: 1, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă 
în data de 13 martie 2017, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
14 martie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: minim 
şcoală profesională; -vechime: 
minim 1 an activitate utilaj tip 
buldoexcavator; -posesor permis 
conducere: minim categoria B şi 
C. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei 
Sîrbeni- registratură. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
Comunei Sîrbeni, persoană de 
contact: dl.Lita Petrica, telefon: 
0247.459.105, fax: 0247.459.105, 
e-mail: primariacomuneisirbeni@
yahoo.com. 

l Primăria Comunei Laslea, din 
județul Sibiu, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuție vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal, în cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidența 
Persoanelor Laslea. Condiţii de 
desfăşurare a concursului: -data 
până la care se depun dosarele de 
înscriere -9 martie 2017; -locul 
depunerii dosarelor -Primăria 
Comunei Laslea, în Laslea, nr.33, 
județul Sibiu; -selecția dosarelor 
de concurs -16 martie 2017; 
-data/ora/locul de organizare: 
-proba scrisă -22 martie 2017, ora 
10.00; -interviul -24 martie 2017, 
ora 10.00. Condițiile de partici-
pare la concursul pentru funcția 
publică de execuţie vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesional 
principal: 1.Candidaţii trebuie să 

îndeplinească 
condiţiile prevăzute 
de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind 
Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu 
modif i căr i l e  ş i 
completările ulteri-
oare; 2.Condiții 
specifice: -studii 
universitare juridice 
sau administrative 
a b s o l v i t e  c u 
diplomă de licență; 
- c u n o ş t i n ţ e  d e 
operare pe calcu-

lator: Microsoft Office, Internet 
-nivel mediu; -vechime în specia-
litatea studiilor absolvite -fără 
vechime. Relaţii la telefon: 
0747.095.126, Pascu Dorel 
Gabriel. 

l Muzeul Național Bran, judeţul 
Braşov, organizează concurs, în 
conformitate cu art.7, al.(4) 
aprobat de HG nr. 286/2011, 
modificat şi completat de HG 
nr.1027/2014, pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a func-
ției (contractuale) vacante: -refe-
rent. Condițiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcției sunt: -studii 
medii; -curs resurse umane; 
-vechime 5 ani. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: -13.03.2017, ora 11.00, 
proba scrisă; -data şi ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior. 
Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 03.03.2017. Locul de 
desfăşurare a concursului: 
Muzeul Național Bran, str.
General Traian Moşoiu, nr.28. 
Persoană de contact: Bangălă 
Irinel-Lăzărica, tel. 0745.929.709.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 
Suceava, cu sediul în Suceava, 
str.Scurtă, nr. 2, anunţă organi-
zarea concursului în vederea 
ocupării a unui post contractual 
vacant pe perioadă determinată 
de paznic, treapta I, din cadrul 
Serviciului economic şi adminis-
t r a t i v  ( v a l a b i l  p â n ă  l a 
31.12.2017). Condiţiile generale 
de participare la concurs: -sunt 
c e l e  s t a b i l i t e  p r i n  H G 
nr.286/2011, art.3, literele a-g. 
Condiţii specifice: -studii gene-
rale minim 10 clase şi minim 6 
ani vechime; -să posede atestat de 
agent de pază. Concursul va avea 
loc în data de 14 martie 2017, 
ora  10.00, proba scrisă, şi în 
maxim 4 zile lucrătoare de la 
susţinerea probei scrise va avea 
loc proba de interviu, la sediul 
DSVSA Suceava. Data şi ora 
interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă.  Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afişării anunţului, terme-
nul-limită de depunere fiind data 
de 03.03.2017, ora 14.30, la 
compartimentul Juridic şi 
Resurse Umane, tel.0230.522.848, 
interior: 22.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud. Olt, str. Crişan, nr.9-
11, organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 posturi vacante de 
muncitor necalificat la Secția 
psihiatrie, pe durată nedetermi-
nată. Condiţii de participare: 
- s tud i i :  ş coa lă  genera lă . 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 
14.03.2017, ora 9.00 -proba scrisă 
şi în data 17.03.2017, ora 9.00 
-proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean 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. Biblio-
grafia şi tematica de concurs sunt 
afişate la sediul unităţii şi pe 
site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot 

obţine la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l Academia de Studii Econo-
mice Din Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante, de conducere, pe peri-
oadă nedeterminată: Direcţia 
General  Administrativă - 
Director General Administrativ: 
1post studii superioare. Direcţia  
Managementul Cercetării şi 
Inovării - Director: 1post studii 
superioare. Locul de desfăşurare 
a concursului (scris/practică): 
sala 0420, data: 13.03.2017, ora: 
9.00. Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs: 02.03.2017, 
ora 12. Interviul se va desfaşura 
în data de 17.03.2017 ulterior 
afişării rezultatelor probelor 
scrise/practice. Date contact 
secretar comisie  concurs: 
S t a m a t e  C a r m e n   Te l . 
0213191900/466. Informaţii 
suplimentare găsiţi pe site – ul: 
http://resurseumane.ase.ro

l Direcţia Generală Pentru 
Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie, 
respectiv referent superior la 
Compartimentul Contabilitate, 
Buget, Financiar. Data organi-
zării probei scrise: 20.03.2017, ora 
11.00. Data organizării inter-
viului: 23.03.2017, ora 10.00. 
Locul: str. Luigi Galvani nr. 20, 
Sector 2, Bucureşti. Dosarele de 
participare se depun până la data 
de 08.03.2017. Condiţii de parti-
cipare: studii medii liceale finali-
zate cu diplomă de bacalaureat, 
minimum 9 ani vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice. Informaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
021.212.15.44/ 021.212.11.39/ 
222.

l Primăria Comunei Popeşti cu 
sediul în localitatea Popeşti, 
judetul Iaşi organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice vacante: inspector 
debutant în cadrul Comparti-
mentului Financiar Contabil- 1 
post; inspector principal în 
cadrul Compartimentului Finan-
ciar Contabil- 1 post, consilier 
principal în cadrul Comparti-
mentului Achiziţii Publice- 1 
post. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Comunei 
Popeşti, judeţul Iaşi astfel proba 
scrisă în data de 20 Martie 2017 
ora 10 :00 şi interviul în data de 
23 Martie 2017 ora 10:00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevazute de art. 54 
din Legea 188/1999 privind 
Statutul Funcţionarilor Publici 
republicată şi actualizată: Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
comunei Popeşti persoană de 
contact: Galiţ Claudia telefon: 
0740 668 544, fax: 0232/323400 
e-mail: primariapopesti@gmail.
com.

l UM 01516 Chitila, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs de ocupare a unui 
post vacant de personal civil 
contractual, astfel: -contabil şef 
gr.II la microstructura financiar- 
contabil (funcţie de conducere). 
Pentru a ocupa un post contrac-

tual vacant sau temporar vacant 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
generale, conform art.3 al Regu-
lamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 
23 martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: a)are 
cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; f)îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţiile 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei contractuale 
sunt: -studii universitare cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
financiar-contabil; -minim 8 ani 
vechime în specialitatea studiilor 
pentru exercitarea funcţiei de 
contabil şef gr.II; -nivelul de 
acces la informaţii clasificate este 
secret, fiind necesar acordul scris 
al persoanei care doreşte să 
candideze privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau 
a certificatului de securitate, în 
situaţia în care va fi declarată 
„admisă”; -cunoştinţe de operare 
pe calculator -Microsoft Office 
-nivel foarte bun; -spirit de iniţia-
tivă, comunicare, lucru în echipă, 
rezistenţă la stres şi efort 
prelungit, capacitate de analiză şi 
sinteză. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data 
de 14.03.2017, ora 11.00; -proba 
interviu în data de 20.03.2017, 
ora 10.00; -data-limită de depu-
nere dosare: 03.03.2017, ora 
14.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01516 Chitila, 
str.Răsăritului, nr.1A, jud.Ilfov, 
unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la 
telefon:  0728.836.009 sau 
021.315.35.04.

l Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Cluj organizează 
concurs de recrutare pentru  
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei publice de 
execuţie vacantă din cadrul 
Compartimentului Financiar-Bu-
get-Plăţi al aparatului propriu al 
instituţiei, şi anume: 1.Inspector, 
clasa I, grad profesional superior 
-1 post. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulte-
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rioare. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei 
publice sunt: -absolvent studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă în domeniul ştiinţelor 
economice, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor 
economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minim 9 
ani; -cunoştinţe de operare pe 
calculator. Concursul se va desfă-
şura conform calendarului 
următor: -09.03.2017, ora 16.00: 
termenul-limită pentru depu-
nerea dosarelor; -21.03.2017, ora 
10.00: proba scrisă; -data şi ora 
interviului vor fi comunicate 
ulterior. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art.49, alin.(1) din 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.611/2008 şi se vor depune în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului. Detalii privind condi-
ţiile specifice şi bibliografia de 
concurs  sunt  d isponib i le 
accesând pagina oficială a insti-
tuţiei: www.djstcluj.ro. Relaţii 
suplimentare referitoare la actele 
necesare pentru întocmirea dosa-
rului de participare la concurs la 
sediul DJST Cluj, Bld. Eroilor, 
nr.40, Cluj-Napoca -Biroul 
Resurse Umane. Persoană de 
contact: Artean Laura, consilier 
superior, telefon: 0722.737.975.    

l Primăria Comunei Valea 
Călugărească, judeţul Prahova, 
organizează, conf.HG 286/2011, 
modificată şi completată, concurs 
de ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a următoarelor funcții 
contractuale de conducere şi 
execuţie vacante de: -1 post 
-funcţie contractuală de condu-
cere de şef serviciu -Serviciul 
public de gospodărire comunală; 
-1 post -funcţie contractuală de 
execuţie de referent debutant 
-Compartiment cultură -sport; -1 
post -funcţie contractuală de 
execuţie de guard -Comparti-
ment guard. Condiţiile specifice: 
Funcţie contractuală de condu-
cere de şef serviciu: -studii supe-
rioare cu diplomă de licenţă; 
-vechime în muncă minim 9 ani; 
Funcţie contractuală de execuţie 
de referent debutant: -studii 
medii cu diplomă de bacalaureat; 
-fără vechime în muncă; Funcţie 
contractuală de execuţie de 
guard: -studii generale; -fără 
vechime. Concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei Comunei 
Valea Călugărească, după cum 
urmează: -20 februarie-03 martie 
2017 -termenul de depunere a 
dosarelor; -10 martie 2017 
-selecţia dosarelor; -13 martie 
2017 -proba scrisă, ora 10.00; -15 
martie 2017 -proba practică 
pentru postul de guard şi proba 
interviu pentru celelalte posturi, 
ora 10.00. Relaţii suplimentare: 
tel.0244.235.444; 0764.967.077; 
Compartiment resurse umane 
-Viorica Mocanu.

l U.M. 02526 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale 
organizează, în conformitate cu 
Legea nr. 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare, cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul 
pentru ocuparea postului 
contractual de execuţie, vacant, 

de cercetător ştiinţific gr. III din 
Secţia programe studii de istorie 
militară/studii superioare cu o 
vechime în specialitate de cel 
puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul 
candidaţilor care deţin titlul de 
doctor; pentru candidaţii care 
provin din afara învăţământului 
superior sau a cercetării ştiinţi-
fice, o vechime de 10 ani sau de 8 
ani, pentru candidaţii care deţin 
titlul de doctor, în domeniul ştiin-
ţelor sociale, astfel: Depunerea 
dosarelor până la data de 
21.03.2017; Testare psihologică în 
data de 28.03.2017; Testare limbă 
străină în data de 29.03.2017; 
Testare cunoştinţe operare PC în 
data de 30.03.2017; Proba scrisă 
în data de 06.04.2017; Afişarea 
rezultatului final al concursului 
în data de 11.04.2017. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concur-
sului se vor face la sediul U.M. 
0 2 5 2 6  B u c u r e ş t i ,  s t r a d a 
Constantin Mille, nr. 6, sector 1, 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretaria-
tului: Ştefania Angelescu, 
telefon: 021/313.79.55.

l Centrul de Protecție a Plan-
telor Bucureşti scoate la concurs 
următoarele posturi contractuale 
vacante: -1 post Auditor gr. I A,  
nivel de studii superioare econo-
mice (S), cu minim 7 ani în speci-
alitatea studiilor, post permanent, 
din cadrul Compartimentului 
Audit Public Intern; -1 post 
Auditor gr. I, nivel de studii supe-
rioare economice (S), cu minim 5 
ani în specialitatea studiilor, post 
permanent, din cadrul Comparti-
mentului Audit Public Intern; -1 
post Inspector de specialitate gr. 
II, nivel de studii superioare juri-
dice (S), cu minim 5 ani în speci-
alitatea studiilor, post permanent, 
din cadrul Serviciului Executare 
Tratamente Fitosanitare; -3 
posturi Muncitor calificat tr. I 
fără nivel studii, cu minim 5 ani 
vechime în muncă, post perma-
nent, din cadrul Serviciului 
Executare Tratamente Fitosani-
tare; -2 posturi Şofer tr. I, fără 
nivel studii, cu minim 5 ani 
vechime în muncă, post perma-
nent, din cadrul Biroului Consul-
tanţă, Prognoză, Logistică, 
Planificare Tratamente Fitosani-
tare. Tipul probelor, locul, data şi 
ora desfăşurării acestora: pentru 
posturile cu nivel de studii supe-
rioare se vor ține proba scrisă şi 
proba interviului iar pentru 
posturile de muncitor calificat şi 
şofer se vor ține proba practică şi 
proba interviului. Proba inter-
viului poate fi susținută doar de 
către acei candidați declarați 
admişi la proba scrisă/  practică.  
1. Proba scrisă/ practică: 14 
martie 2017, ora 11:00, la sediul 
instituției (Drumul Cooperativei, 
nr. 20, sector 5, Bucureşti);  2. 
Proba interviului poate fi susți-
nută doar de către acei candidați 
declarați admişi la proba scrisă/ 
practică, şi va avea loc în data de 
16 martie 2017, la ora 13:00, la 
sediul instituției (Drumul Coope-
rativei, nr. 20, sector 5, Bucu-
reşti); Data limită şi ora până la 
care se pot depune dosarele de 
concurs: 6 martie 2017, până la 
ora 14:00. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretari-
atul comisiei de concurs: D-ra. 
Babescu Elena -Tabita din cadrul 
compartimentului de Resurse 
Umane, tel: 021/413.18.56; fax 

021/413.93.42, e-mail: contact@
pmb-cpp.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Neamţ, cu sediul 
în municipiul Piatra Neamţ, str. 
Mihai Eminescu, nr.26bis, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă determinată, până la 
revenirea titularului de drept pe 
post, a 1 post temporar vacant, 
funcţie contractuală de execuţie: 
Asistent registrator principal 
gradul II- 1 POST: -Proba scrisă- 
în data de 06.03.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu- în data de 
13.03.2017, ora 10.00. Cerinţele 
postului: Asistent registrator 
principal gradul II: -studii supe-
rioare juridice; -vechime  în 
specialitate– 6 luni. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
sediul instituţiei din municipiul 
Piatra Neamţ,  str.  Mihai 
Eminescu, nr.26bis, în termen de 
5 zile lucrătoare de la afişarea 
anunţului pentru ocupare unui 
post temporar vacant, în timpul 
programului normal de lucru. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul OCPI Neamţ, la 
adresa sus-menţionată, telefon 
0233-23.48.70.  

l În conformitate cu prevederile 
art. 58, alin. (2), lit. b) din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republi-
cată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare,  precum şi 
prevederile H.G.R. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvol-
tarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Primăria 
comunei Zvoriştea, judeţul 
Suceava organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de Inspector, 
clasa I, grad profesional debutant 
în cadrul compartimentului 
financiar-contabil, impozite şi 
taxe locale, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului 
comunei Zvoriştea. Concursul va 
avea loc la sediul instituţiei din 
comuna Zvoriştea, judeţul 
Suceava, după cum urmează: - în 
data de 20.03.2017, ora 12,00 – 
proba scrisă; - în data de 
22.03.2017, ora 12,00 – interviul. 
Dosarele de înscriere se pot 
depune la registratura instituţiei 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III a, respectiv până la 
data de 09.03.2017 ora 16,00. 
Condiţii de participare: Condiţii 
generale: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Zvoriştea, judeţul 
S u c e a v a ,  s a u  l a  t e l e f o n 
0230538786, interior 19, persoană 
de contact: Vătămăniuc Matilda.

l Primăria municipiului Satu 
Mare organizează concurs de 
recrutare, în data de 13.03.2017, 
ora 12, proba scrisă la sediul 
instituţiei, P-ța 25 Octombrie nr. 
1, interviul în data de 17.03.2017, 
orele 9.00, în vederea ocupării, pe 
perioada nedeterminată a 
postului vacant corespunzător 
funcţiei contractuale de consilier 
din Aparatul permanent de lucru 
al Consiliului Local al Munici-

piului Satu Mare. Probele stabi-
lite pentru concurs: selecția 
dosarelor de înscriere, proba 
scrisă şi interviu. După afişarea 
rezultatelor obținute la selecția 
dosarelor, proba scrisă şi interviu, 
candidații nemulțumiți pot 
depune contestație în termen de 
cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului selecției dosa-
relor, respectiv de la data afişării 
rezultatului probei scrise şi a 
probei practice, sub sancțiunea 
decăderii din acest drept. Se pot 
prezenta la următoarea etapă 
numai candidații declarați 
admişi la etapa precedentă. 
Dosarele candidaților vor fi 
preluate de către secretariatul 
comisiei de concurs, parter 
camera 6, între orele 9-16, la 
sediul instituției, P-ța 25 Octom-
brie nr. 1, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial. Candidații 
trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art. 3 
din H.G. nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului - 
cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. Crite-
riile generale în vederea ocupării 
postului de consilier, grad profe-
sional IA din Aparatul perma-
nent de lucru al Consiliului Local 
Satu Mare: - are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domici l iul  în România;  - 
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; - are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; - 
are capacitate deplină de 
exerciţiu; - are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; - îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; - nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; - nu i-a 
încetat contractul individual de 
muncă pentru motive discipli-
nare în ultimii 7 ani; - nu a desfă-
şurat activitate de poliţie politică, 
astfel cum este definită prin lege. 
Criteriile specifice în vederea 
ocupării postului de consilier, 
grad profesional IA din Aparatul 
permanent de lucru al Consi-
liului Local Satu Mare sunt: 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalenţă în dome-
niul ştiinţelor juridice şi/ sau 
administrative; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei minim 5 ani; 
-Cunoştinţe operare PC - 

Windows, Microsoft Office, 
Interne - cel puţin nivel mediu; 
-Capacitatea de exprimare (scris, 
citit, vorbit) - cel puţin nivel 
mediu în limba maghiară. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul instituției, la telefon 
0261/807561 sau pe site-ul insti-
tuției www.satu-mare.ro/ anun-
țuri ocupare posturi.

l Primăria Jilava din Judeţul 
Ilfov scoate la concurs funcţia 
publică de execuţie vacantă de  
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, din cadrul Primă-
riei Jilava, Biroul Resurse 
Umane, Salarizare şi Adminis-
trativ, a funcţiei publice de 
execuţie vacantă de consilier, 
clasa I, grad profesional asistent, 
din cadrul Primăriei Jilava, 
Compartimentul Comunitar 
Cadastru şi Agricultură şi a func-
ţiei publice de execuţie vacantă 
de referent, clasa III, grad profe-
sional debutant, din cadrul 
Primăriei Jilava, Biroul Buget, 
Contabilitate, Impozite şi Taxe, 
pentru ocuparea cărora trebuiesc 
îndeplinite următoarele condiţii: 
1. Condiţii generale: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul Funcţionarilor publici, 
republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 2.1. 
Condiţ i i  specif ice pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă de inspector, 
clasa I, grad profesional debu-
tant, din cadrul Primăriei Jilava, 
Biroul Resurse Umane, Salari-
zare şi Administrativ. -absolvent 
-studii universitare de lungă 
durată absolvite cu diplomă sau 
studii superioare de licenţă absol-
vite cu diplomă  de licenţă  sau 
echivalenta. 2.2.Condiţii specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacantă de consilier, 
clasa I, grad profesional asistent, 
din cadrul Primăriei Jilava, 
Compartimentul Comunitar 
Cadastru şi Agricultură: -absol-
vent- studii universitare de lungă 
durată absolvite cu diplomă sau 
studii superioare de licenţă absol-
vite cu diplomă  de licenţă  sau 
echivalenta, în domeniul admi-
nistraţiei/ domeniul cadastrului/ 
domeniul agriculturii sau în 
domeniul ştiinţelor juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice de minim 1 an. 2.3. 
Condiţ i i  specif ice pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă de referent, 
clasa III, grad profesional debu-
tant, din cadrul Primăriei Jilava, 
Biroul Buget, Contabilitate, 
Impozite şi Taxe: -studii  medii 
liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat. Concursul va avea 
loc la sediul Primăriei Jilava  în 
perioada 21-23.03.2017. Proba 
scrisă  se va susţine în data de 
21.03.2017  ora 10.00, iar inter-
viul se va susţine în data de 
23.03.2017, ora 13.00. Dosarele 
de înscriere se depun în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, la 
sediul Primăriei Jilava, comuna 
Jilava, Judeţul Ilfov, la Biroul 
Resurse Umane, Salarizare şi 
Administrativ. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu  
documentele prevăzute la  art. 49 
din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, modificată şi 
c o m p l e t a t ă  d e  H . G .  n r. 
1173/2008. Pentru relaţii supli-
m e n t a r e  s u n a ţ i  l a  t e l . 
021/457.01.15.

l În conformitate cu prevederile 
art.7 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
Primăria Comunei Tărtăşeşti, 
Judeţul Dâmboviţa, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante din aparatul de speciali-
tate al Primarului comunei 
Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa: -1 
post de inspector, gradul profesi-
onal II, la Compartimentul infor-
matică, studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
cunoştinţe operare calculator, 
vechime de minim 2 ani; -1 post 
de inspector, gradul profesional I, 
la Compartimentul achiziţii 
publice, studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
vechime de minim 4 ani; -1 post 
de administrator, treapta profesi-
onală I, la Compartimentul 
administrativ, studii medii absol-
vite cu diplomă, vechime de 
minim 4 ani; -13 martie 2017, ora 
14.00, proba scrisă; -15 martie 
2017, ora 14.00, interviul. 
Examenul va avea loc la sediul 
instituţiei, Sala de şedinţe a 
Consiliului Local din cadrul 
Primăriei Tărtăşeşti. Pot ocupa 
un post vacant persoanele care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute 
la art.3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Dosa-
rele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.6 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi se 
depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunţului 
pentru ocuparea posturilor 
vacante, la sediul Primăriei 
Tărtăşeşti. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul 
Primăriei Tărtăşeşti. Informații 
la telefon: 0245.261.261. 

l Municipiul Sighişoara, judeţul 
Mureş, organizează concurs de 
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recrutare pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii publice de 
execuţie vacante: 1. Două posturi 
de referent de specialitate, clasa 
II, grad profesional superior în 
Compartimentului Monitorizare 
servicii de utilități publice - Servi-
ciul tehnic, Investiții, Urmărire 
contracte, monitorizare servicii 
de utilități publice: - studii supe-
rioare de scurtă durată, absolvite 
cu diplomă în domeniul: științe 
inginerești; - vechime: 9 ani în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; - 
cunoștințe de operare PC – nivel 
mediu. 2. Două posturi de refe-
rent de specialitate, clasa II, grad 
profesional asistent Comparti-
mentului Tehnic, investiții urmă-
rire contracte- Serviciul tehnic, 
Investiții, Urmărire contracte, 
monitorizare servicii de utilități 
publice; - studii superioare de 
scurtă durată, absolvite cu 
diplomă în domeniul: științe ingi-
nerești; - vechime: 1 an în specia-
l i tatea studi i lor  necesare 
exercitării funcţiei publice; - 
cunoștințe de operare PC – nivel 
mediu. 3. Un post consilier, clasa 
I, grad profesional superior în 
cadrul Compartimentului urba-
nism, disciplina în construcții, 
Patromoniu l  UNESCO – 
Direcția generală arhitect șef: - 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul: Științe umaniste și arte 
(Arhitectură, Urbanism); - 
vechime: 9 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; - cunoștințe de 
operare PC – nivel mediu. 4. Un 
post consilier, clasa I, grad profe-
sional asistent în cadrul Compar-
timentului Relația cu presa și 
societatea civilă – Direcția Relații 
publice și comunicare: - studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: Științe ale 
comunicării (Jurnalism, Comu-
nicare și relații publice) / Științe 
administrative (Administrație 
publică) / Filologie; - vechime: 1 
an; - cunoștințe de operare PC – 
nivel mediu și cunoștințe de 
limba engleză sau germană - 
nivel mediu. 5. Un post consilier, 
clasa I, grad profesional asistent 
în cadrul Biroului Executare 
creanțe– Direcția economică: - 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul: Științe economice / Științe 
administrative (Administrație 
publică) / Științe tehnice și/sau 
drept; - vechime: 1 an în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. - cunoștințe de 
operare PC – nivel mediu. 6. Un 
post consilier juridic, clasa I, grad 
profesional principal în cadrul 
Biroului juridic: - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: științe juridice; 
- vechime: 5 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. - cunoștințe de 
operare PC – nivel mediu. 7. 
Două posturi consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior 

în cadrul Biroului juridic:  - studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: științe juridice; 
- vechime: 9 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. - cunoștințe de 
operare PC – nivel mediu. 
Concursul se organizează la 
sediul Municipiului Sighișoara, 
Str. Muzeului nr. 7, judeţ Mureș, 
astfel: - proba suplimentară 
eliminatorie de ”cunoștințe de 
limbă engleză sau germană, nivel 
mediu: 20.03.2017, ora 9,00; - 
proba suplimentară eliminatorie 
de ”cunoștințe de operare PC, 
nivel mediu  : 20.03.2017, ora 
10,00; - proba scrisă: 20.03.2017, 
ora 11,00; - interviul: 22.03.2017, 
ora 13,00. Data până la care se 
pot depune dosarele de înscriere: 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României–partea a 
III-a. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să cuprindă în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, modificată și comple-
tată prin H.G. nr. 1173/2008. 
Bibliografia se afișează la sediul 
Municipiului Sighișoara și pe 
site-ul Municipiului Sighișoara 
www.sighisoara.org.ro. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Municipiului Sighișoara 
sau la telefon: 0265-771280.

VÂNZĂRI UTILAJE AGRICOLE  
l Vând semănătoare păioase, 
Craiova, stare excepţională. 
Tel.0742.17.63.20.

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

CITAȚII  
l Sergio Pileri cu domiciliul 
necunoscut este chemat laTribu-
n a l u l  A r g e s  î n  d o s a r u l 
23676/280/2014 în proces cu SC 
Jurnal C&G SRL pe 3.04.2017, 
orele 8,30, sala 6. 

l Prodan Victoria, este citată în 
data de 01.03.2017 la Judecătoria 
B o t o ș a n i ,  d o s a r  d i v o r ţ 
16138/193/2016, ora 08.30. În 
calitate de reclamant Prodan 
Mihai.

l Se citează Ahmed Abdallah 
Abdelaty Younes, la Judecătoria 
Botoșani, în data de 28.02.2017, 
în proces de divorţ cu Ivanov 
Alexandra, dosar 1661/193/2016.

l Se citează pârâții Jugan Login 
și Jugan Nicolae în dosar nr. 
698/265/2011 al Judecătoriei 
Năsăud  în proces cu Covaci 
Floarea având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, partaj pentru 
termenul din 25.04.2017

l Se citează numiții Bulz 
Ieronim și Bulz George în calitate 
d e  p â r â ț i  î n  d o s a r  n r. 
1527/265/2015 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Hodea 
Gheorghe, având ca obiect succe-

siune și partaj, cu termen la 
09.05.2017

l Se citează numiții Răzvanția 
Ioana ,  Răzvanț ia  F lora , 
Răzvanția Valer, Șuteu Valentin, 
Cârcu Ioan lui Anchidim în cali-
tate de pârâți în dosar nr. 
903/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Drădici 
Cătălin-Augustin, având ca 
obiect succesiune, validare 
contract vânzare-cumpărare, cu 
termen la 25.04.2017

l Se citează numiții Reu Ioan și 
Sorean Ștefan în calitate de 
pârâți în dosar nr. 3393/190/2015 
al Judecătoriei Bistrița, în proces 
cu Dan Ioan, având ca obiect 
uzucapiune, cu termen la 
03.03.2017

l Pîrjol Neta, domiciliată în 
Craiova, str.Rovinari, nr.32, bl.d, 
sc.1, ap.14, este chemată la Jude-
cătoria  Craiova în dosar 
12855/215/2015 complet CMF4, 
pentru termen: 28.03.2017, ora 
08.30, pentru partaj în proces cu 
Tutunaru Nicu.

l Se citeaza pratul Vraja Vasile, 
cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Macea, nr. 1071, jud. Arad, in 
calitate de prat in dos.nr. 
18046/55/2016, al Judecatoriei 
Arad, sala 215, et.2 ora 8.30. in 
proces divort . Reclamanta Vraja 
Ioana.

DIVERSE  
l S.C. OMV Petrom SA, titular 
al proiectului „Echipare de 
suprafata, conducta total la 
sondele H9, H14, H17, H22 
(DDE-AC) FRD Independenta”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M. Galaţi fara evalu-
area impactului asupra mediului 
în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Echipare de 
suprafata, conducta total la 
sondele H9, H14, H17, H22 
(DDE-AC) FRD Independenta”, 
propus a fi realizat în extravi-
lanul localitatilor Branistea, 
Independenta, Schela, jud. 
Galaţi. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Galaţi, str. Regi-
ment 11 Siret, nr. 2, în zilele de 
luni - joi între orele 8.30 – 16.00 și 
vineri între orele 08.30 – 13.30 
precum și la următoarea adresă 
de internet http://apmgl.anpm.
ro-reglementari-acordul de 
mediu-proiect decizie etapa de 
incadrare. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului 
anunţ.

l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in faliment prin 
procedura simplificata a debi-
toarei SC Sadras Proexpert SRL, 
Municipiul Ploiesti, Str. Gh.G.
Cantacuzino Nr. 91, Judetul 
Prahova, J29/627/2013; CUI 
31544614, prin hotararea inter-
mediara nr. 176/2017 pronuntata 
de Tribunalul Prahova, dosar 
6443/105/2016 al Tribunalului 
Prahova. Termene: depunere 
creante 10.03.2017; tabel supli-
mentar 15.03.2017; tabel definitiv 
consolidat 30.03.2017; data 

Adunarii creditorilor 20.03.2017, 
ora 09.00, str. Cerna nr. 11, 
Ploiesti, pentru: confirmarea 
lichidatorului judiciar si a onora-
riului stabilit de judecatorul 
s indic .  Relat i i  la  te lefon 
0725093254.

l Subsemnata Micsunescu Mari-
oara, cu domiciliul in in str. 
Anton Colorian, nr. 77, sector 4 
Bucuresti, titular al PUZ "Imobil 
Comert, Servicii si Locuinte 
colective S+P+ 11E"-amplasat 
str. Povestei nr. 15, 15D, 17A, 19 
sector 4, Bucuresti anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu pentru planul 
mentionat si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei APM Bucuresti 
din Aleea Lacul Morii nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 
6, de luni pana joi intre orele 
9.00-11.00. Observatii/comentarii 
si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M.B., in termen de 
18zile de la data publicarii anun-
tului.

l Aceasta informare este efec-
tuata de OMV Petrom SA / 
Expert Petroleum Solutions SRL 
titular al proiectului, “lucrari de 
suprafata pentru resapare sonda 
779 Ticleni”, cu sediul in Bucu-
resti str. Coralilor nr. 22, Sector 1, 
ce intentioneaza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa 
Jiu, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de 
“lucrari de suprafata pentru 
resapare sonda 779 Ticleni”, 
propus a fi amplasat in oras 
Ticleni, extravilan, jud. Gorj. 
Aceasta investitie este existenta. 
Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari se 
pot adresa solicitantului sau la 
SC Expert Serv SRL, cu sediul in 
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233. 

l Savulescu Cornel anuntă 
elaborarea primei versiuni a 
planului/ programului P.U.Z. 
Construire locuinte individuale 
in regim de inaltime D+P+M sau 
P+1E+M , și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consultarea 
primei versiuni a planului/ P.U.Z. 
Construire locuinte individuale 
in regim de inaltime D+P+M sau 
P+1E+M, str. C. Brancoveanu nr. 
129, 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.

ADUNĂRI GENERALE  
l Se convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară A Asociaților: -S.C. 
Spectrum Industries S.R.L., cu 
sediul in Bucuresti, Bd. Schitu 

Magureanu nr. 12A, sector. 1, 
inregistrata la ORCMB sub nr.
J 4 0 / 2 4 3 5 2 / 1 9 9 4 ,  C U I 
RO7500178, la data de 2.
martie.2017, la ora 11:00, la 
sediul societatii, cu urmatoarea 
ordine de zi: 1. Identificarea de 
solutii in vederea achitarii credi-
telor bancare contractate de soci-
etate si a celorlalte datorii 
curente ale acesteia, inclusiv prin 
vanzarea unor active ale socie-
tatii si/sau parti din imobilul 
detinut de societate din Bucu-
resti, Sectorul.4, Str. Turnu 
Magurele, Nr. 272-274, nr. cadas-
tral 201108, inscris in Cartea 
Funciara nr. 201108 a Munici-
piului Bucuresti, sector. 4; 2. 
Desemnarea persoanei imputer-
nicite cu ducerea la indeplinire a 
hotararii. In ipoteza in care 
Adunarea Generala nu va putea 
lua o decizie din cauza neintru-
nirii majoritatii cerute, convoc o 
noua AGA la data de 3 martie 
2017, ora 11:00, la sediul socie-
tatii/cu aceeasi ordine de zi. 

l Administratorul unic al SC 
Trapid SA cu sediul în București, 
Peneș Curcanul nr.17, sector 3, 
având număr de înregistrare la 
O.R.C.T.B. J40/944/1994, CUI 
5173290, tel/fax 0213235883, În 
conformitate cu art.117 din 
Legea 31/1990 actualizată, 
convocăm Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor la 
data de 20.03.2017 ora 10;00, la 
sediul societatii, avand urmă-
toarea ordine de zi: 1. Ratificarea 
Promisiunii bilaterale de vânza-
re-cumpărare autentificată sub 
nr. 418 din data de 02.02.2017 de 
către BNP Daniela Pieleanu, cu 
privire la vânzarea terenurilor 
situate în București, Sos. Mihai 
Bravu nr.512, sector 3, București, 
Str. Peneș Curcanul nr.13 E, 
sector 3, București, Str. Peneș 
Curcanul nr.17, sector 3 și 
Construcţia C4 situată în Bucu-
rești, strada Peneș Curcanul 
nr.13, sector 3, proprietatea SC 
Trapid SA; 2. Ratificarea 
contractului de vânzare-cumpă-
rare  încheiat  la  data  de 
15.02.2017, cu privire la cumpă-
rarea terenului în suprafaţa de 
13323mp situat în Str. Pogoa-
nelor, identificat cu nr. cadastral 
200347, proprietatea Sc Energo-
constructia Sa.

l Admnistratorul unic al  Sere 
Vitan-Barzesti SA, pesoană juri-
dică română, cu sediul în com. 
Glina, str. Parcului FN, Activ 
Glina, Ferma Zootehnica, nr. 
cad. 765, jud. Ilfov, înregistrată 
în Registrul Comerţului sub nr. 
J23/1301/2004, CUI 397319 
convoacă Adunarea  Generală 
Ordinară a Acţionarilor, în baza 
legii 31/1990, republicată, pentru 
data de 23.03.2017, ora 13, la 
sediul societăţii din com. GLINA, 
str. Parcului FN, Activ Glina, 
Ferma Zootehnică, nr. cad. 765, 
jud. Ilfov, pentru toţi acţionarii 
societăţii, înregistraţi la Depozi-
tarul Central SA, la sfârșitul zilei 
de 06.03.2017, data de referinţă, 
cu următoarea ordine de zi:   1. 
Aprobarea raportului de gestiune 
al  administratorului unic la 
31.12.2016; 2. Descărcarea de 
gestiune  a administratorului 
pentru exerciţiul  financiar 2016; 
3. Aprobarea raportului Comisiei 
de Cenzori la 31.12.2016; 4. 
Aprobarea  situaţiilor financiare 
anuale încheiate la 31.12.2016; 5. 

Aprobarea revocării din funcţia 
de cenzor a d-nei Poprescu – 
Herascu Liliana; 6. Alegerea unui 
nou cenzor al societăţii. Inclu-
derea de noi puncte pe ordinea 
de zi de către acţionari pot fi 
depuse la sediul Societăţii cel 
târziu până la data de 06.03.2017. 
Acţionarii pot participa personal, 
prin reprezentanţii lor legali sau 
prin reprezentanţi mandatati cu 
procurã specială. Formularele de 
procură specială, precum și cele-
lalte materiale informative 
asupra punctelor af late pe 
ordinea de zi a Adunării se pot 
obţine de la sediul Societăţii înce-
pând cu data de 20.02.2017. 
După completare și semnare un 
exemplar din procura specială va 
fi depus la sediul Societăţii cel 
târziu până la data de 22.03.2017, 
orele 13, un exemplar va fi 
înmânat reprezentantului, cel 
de-al treilea exemplar ramânând 
la acţionar. În situaţia neîndepli-
nirii cvorumului necesar se 
convoacă o nouă adunare gene-
rală ordinară a acţionarilor 
pentru data de 04.04.2017, la 
aceeași oră și în același loc. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute 
la sediul societăţii sau la telefon 
0742.512.085.

l Convocare: În conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990 admi-
nistratorul Aviaţia Utilitară 
Bucureșt i  S .A.  convoacă: 
•Adunarea Generala Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
20.03.2017 orele 10.00 la sediul 
societăţii din București Șoseaua 
București– Ploiești km.8 sector 1 
pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor la sfâr-
șitul zilei de 3.03.2017 (data de 
referinţă).•Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 20.03.2017 orele 
11.00 la sediul societăţii din 
București, Șoseaua București – 
Ploiești km. 8 sector 1 pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 
3.03.2017 (data de referinţă). 
Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor: 1. 
Aprobarea repartizării profitului 
rămas la dispoziția acționarilor 
pentru anul 2015 fixarea dividen-
dului brut pe acțiune și apro-
barea plății dividendelor aferente 
anului 2015 în termen de 6 luni 
de la data AGOA. 2. Aprobarea 
datei de 5.04.2017 ca fiind data 
de înregistrare (data care servește 
la identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng hotărâ-
rile AGA conform art.238 din 
Legea nr. 297/2004) și aprobarea 
ex–date la data de 4.04.2017 
(data anterioară datei de înregis-
trare cu un ciclu de decontare 
minus o zi lucrătoare de la care 
instrumentele financiare obiect al 
HAGA se tranzacţionează fără 
drepturile care derivă din respec-
tiva hotărâre conform art.129 
indice 2 al.1 din Regulamentul 
1/2006). În cazul în care la prima 
convocare nu se întrunește 
prezenţa corespunzătoare 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se convoacă pentru 
data de 21.03.2017 ora 10 la 
aceeași adresă. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor: 1. Majorarea capi-
talului social (conform dispoziţi-
i l o r  D e c i z i e i  A S F 
nr.1460/9.10.2014)  prin aport în 
numerar, în valoare maximă de 
2.088.547,5 RON prin emiterea 
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unui număr de 835.419 acţiuni 
ordinare, cu drept de vot, care 
vor putea fi subscrise de către 
acţionarii existenţi la momentul 
adoptării HAGEA/13.04.2009, 
prin exercitarea dreptului de 
preferinţă, conform art. 216 din 
Legea nr. 31/1990, în scopul 
menţinerii cotei deţinută anterior 
adoptării HAGEA/13.04.2009. 2. 
Stabilirea termenului în care 
acţionarii existenţi îşi pot exercita 
dreptul de preferinţă la subscri-
erea acţiunilor emise conform 
pct.1 al ordinii de zi. 3. Delegarea 
către administratorul unic al 
Societăţii, în conformitate cu art. 
114 alineatul 1 din Legea nr. 
31/1990, a atribuţiei majorării 
capitalului social, astfel: (i) deter-
minarea numărului acţiunilor 
subscrise de către acţionarii exis-
tenţi, în temeiul dreptului de 
preferinţă şi anularea acţiunilor 
nesubscrise; (ii) determinarea 
numărului total de acţiuni  care 
trebuie emise; (iii) stabilirea 
sumei totale cu care se va majora 
capitalul social al Societăţii; (iv) 
aprobarea majorării de capital cu 
suma totală rezultată, semnarea 
tuturor hotărârilor şi actelor 
necesare pentru finalizarea majo-
rării de capital.  4. Mandatarea 
persoanelor pentru a îndeplini 
toate procedurile şi să efectueze 
toate formalităţile prevăzute de 
lege pentru aducerea la îndepli-
nire a hotărârii Adunării, să 
depună şi să ridice acte, precum 
şi să semneze aceste acte în 
numele Societăţii. 5. Aprobarea 
datei de 5.04.2017 ca fiind data 
de înregistrare (data care serveşte 
la identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng hotărâ-
rile AGA conform art.238 din 
Legea nr. 297/2004) şi aprobarea 
ex–date la data de 4.04.2017 
(data anterioară datei de înregis-
trare cu un ciclu de decontare 
minus o zi lucrătoare de la care 
instrumentele financiare obiect al 
HAGA se tranzacţionează fără 
drepturile care derivă din respec-
tiva hotărâre conform art.129 
indice 2 al.1 din Regulamentul 
1/2006). În cazul în care la prima 
convocare nu se întruneşte 
prezenţa corespunzătoare 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor se convoacă 
pentru data de 21.03.2017 ora 11 
la aceeaşi adresa. Documente 
aferente AGA: Convocatorul 
materialele supuse dezbaterii 
precum şi proiectul hotărârii 
AGA vor putea fi consultate înce-
pând cu data de 17.02.2017 la 
sediul societăţii. Propuneri ale 
acţionarilor cu privire la AGA: 
Unul sau mai mulţi acţionari 
care deţin individual sau 
împreună cel puţin 5% din capi-
talul social, au dreptul de a intro-
duce noi puncte pe ordinea de zi, 
insoţite de o justificare, şi de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele propuse a fi 
incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale (propuneri 
care vor fi formulate în scris şi 
transmise la sediul societăţii până 
la data de 27.02.2017 ora 16:00); 
Ordinea de zi revizuită, va fi 
publicată până la data de 
28.02.2017, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
Propunerile acţionarilor şi docu-
mentele ce atestă îndeplinirea 
condiţiilor pentru exercitarea 
acestor drepturi vor fi transmise: 
-prin document olograf, în 
original prin poşta sau servicii de 

curierat la Aviaţia Utilitară 
Bucureşti S.A. Bucureşti Soseaua 
Bucureşti– Ploieşti, km.8, sector 
1. -prin document semnat cu 
semnătură electronică extinsă, 
conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică– 
prin e-mail la adresa aviatiautili-
tara@yahoo.com. Întrebări 
referitoare la AGA: Acţionarii 
societăţii pot adresa întrebări în 
scris privind punctele de pe 
ordinea de zi până cel târziu în 
data de 13.03.2017. Participarea 
la AGA: Data de referinţă este 
3.03.2017. Numai acţionarii 
înscrişi la aceasta dată în Regis-
trul Acţionarilor ţinut de Depozi-
tarul Central vor putea participa 
şi vota în cadrul adunării gene-
rale. Acţionarii pot participa la 
adunările generale direct sau pot 
fi reprezentaţi de către alte 
persoane în condiţiile legii sau 
pot vota prin corespondenţă. 1) 
Documentele necesare pentru 
participarea la AGA a acţiona-
rilor persoane fizice sunt: -dacă 
acţionarul se prezintă personal– 
actul de identitate; -dacă acţio-
narul este reprezentat de altă 
persoană procura specială şi 
actul de identitate al reprezen-
tantului; acţionarul poate acorda 
o împuternicire valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăşi 3 ani 
permiţând reprezentantului său a 
vota în toate aspectele aflate în 
dezbatere inclusiv în ceea ce 
priveşte acte de dispoziţie, cu 
condiţia, ca împuternicirea să fie 
acordată de către acţionar, în 
calitate de client, unui interme-
diar definit conform art. 2 alin. 
(1) pct. 14 din Legea 297/2004 
sau unui avocat. 2) Documentele 
necesare pentru participarea la 
AGA a acţionarilor persoane 
juridice sunt: -reprezentantul 
legal– pe baza unui certificat 
constatator eliberat de Registrul 
Comerţului sau persoana căreia i 
s-a delegat competenţa de repre-
zentare; Începând cu data de 
17.02.2017, formularele de 
procuri speciale, respectiv cele 
pentru exercitarea dreptului de 
vot prin corespondenţă se pot 
obţine de la sediul Aviaţia Utili-
tară Bucureşti SA. Sub sancţi-
unea pierderii dreptului de vot, 
împuternicirile, înainte de prima 
lor utilizare se depun la societate 
cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală sau în termenul 
prevăzut de actul constitutiv al 
societăţii, în copie legalizată, 
fiind reţinute de societate, făcân-
du-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal al adunării gene-
rale. Procurile speciale, vor trebui 
sa cuprindă informaţiile prevă-
zute în formularul de procură 
speciala pus la dispoziţie de 
Aviaţia Utilitară Bucureşti SA, 
cu precizarea votului pentru 
fiecare punct de pe ordinea de zi. 
Acţionarii înregistraţi la data de 
referinţă, au posibilitatea de a 
vota prin corespondenţă, înainte 
de Adunarea Generală a Acţio-
narilor prin utilizarea formula-
rului de vot pus la dispoziţia lor 
la sediul Aviaţia Utilitară Bucu-
reşti SA. Formularul de vot prin 
corespondenţă cu legalizare de 
semnătură de către un notar 
public şi însoţit de copia actului 
de identitate (acţionarii persoane 
fizice) sau a certificatului de înre-
gistrare al acţionarului (acţionarii 
persoane juridice) vor fi trans-
mise în original la sediul socie-
tăţii până cel târziu la data de 

13.03.2017, ora 16:00.). Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
la sediul societăţii sau la telefon 
021.230.2258, între orele 9,00–
15,00.

LICITAȚII  
l Primăria Comunei Poiana 
Stampei, județul Suceava, CUI 
5021250, cod postal 727430, tel/ 
fax: 0230/575177, e-mail: poiana_
stampei@yahoo.com anunță 
organizarea procedurii de lici-
tatie publică, cu plic sigilat, in 
vederea concesionarii a 5 loturi 
de teren în suprafață totală de 
15.648 mp în scopul desfăşurării 
unor activități economice  şi 2 
loturi de teren în suprafață de 
1000 mp, în scopul construirii de 
locuințe, situate în satele Poiana 
Stampei şi Căsoi ale comunei 
Poiana Stampei, judetul Suceava. 
Documentatia de atribuire poate 
fi ridicată de la sediul Primariei 
comunei Poiana Stampei, înce-
pand cu data de 20.02.2017, 
contra sumei de 150 lei. Cererea, 
împreună cu documentele de 
calificare vor fi depuse la sediul 
Primariei comunei Poiana 
Stampei, judetul Suceava până la 
data de 09.03.2017, ora 10:00. 
Data deschiderii licitatiei publice 
este 09.03.2017, ora 12:00.

l Consiliul Local al Comunei 
Ciorani, judeţul Prahova, cu 
sediul în comuna Ciorani, satul 
Cioranii de Jos, nr. 1287 bis, 
judeţul Prahova,  tel . /fax: 
0244.462.025, e-mail: contabili-
tate@primariaciorani.ro, cod 
fiscal: 2845648, organizează la 
sediul său din comuna Ciorani, 
sat Cioranii de Jos, nr. 1287 bis, 
judeţul Prahova, licitaţie publică 
în vederea concesionării a două 
încăperi în suprafaţă totală de 
287mp din cadrul fostului Cămin 
Cultural din Cioranii de Jos, 
pentru desfăşurarea unor eveni-
mente festive organizate (nunţi, 
botezuri, majorate, aniversări, 
zile onomastice, banchete, lansări 
de produse, dineuri, recepţii, 
conferinţe, petreceri pentru copii, 
petreceri-surpriză, petrecere de 
Crăciun, petrecere de Paşte, 
petrecere de Revelion, petrecere 
de 8 Martie etc.), la data de 
14.03.2017, ora 10.00. Documen-
taţia poate fi procurată de la 
Registratura Primăriei Comunei 
Ciorani, la preţul de 100Lei, achi-
tată la casieria Primăriei 
Comunei Ciorani. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
10.03.2017. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 13.03.2017, ora 
14.00, la sediul Primăriei 
Comunei Ciorani, 1 exemplar. 
Soluţionarea litigiilor se reali-
zează conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, actualizată, de către 
secţia de contencios adminis-
trativ a Tribunalului Prahova, 
din Ploieşti, str. Văleni, nr. 44, tel./
fax: 0244.544.781, e-mail: 
tr-ph-contencios@just.ro. Relaţii 
la telefon: 0244.462.025.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Malaia prin 
Consiliul Local al Comunei 
Malaia; cod fiscal: 2989686; 
adresa: sat Malaia, str. Podul 
Șipotului, nr.109, jud.Vâlcea; 

telefon/fax: 0250.866.899; 
tel.0250.866.870; e-mail: prima-
riamalaia@yahoo.com; 2.Infor-
mații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea 
şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 
spațiu cu destinație de cabinet 
medical situat în clădire indepen-
dentă cu regim de înălțime 
parter+1 etaj, clădire dispensar 
uman, sat Malaia, str.Podul Șipo-
tului, nr.109, comuna Malaia, 
județul Vâlcea, în suprafață utilă 
de 48,20mp, suprafață construită 
de 62,35mp şi suprafață utilă în 
cotă parte de ½ de folosință 
comună de 15mp; 3.Informații 
privind documentația de atri-
buire: documentația de atribuire 
a fost întocmită în conformitate 
cu prevederile OUG nr.54/2006; 
3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atri-
buire: documentația de atribuire 
poate fi  cumpărată de la 
Primăria Comunei Malaia, sat 
Malaia, str.Podul Șipotului, nr. 
109, jud. Vâlcea; 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obține 
un exemplar din documentația 
de atribuire: Compartimentul 
Juridic din cadrul Primăriei 
Comunei Malaia, sat Malaia, str.
Podul Șipotului, nr. 109, jud.
Vâlcea; 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 
54/2006: 10Lei, achitarea docu-
mentației de atribuire la casieria 
Primăriei Comunei Malaia, după 
care pe baza chitanței se va 
elibera caietul de sarcini de la 
Compart imentul  Jur id ic ; 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 9 martie, ora 15.00; 
4.Informații privind ofertele: sat 
Malaia, str.Podul Șipotului, 
n r . 1 0 9 ,  j u d . V â l c e a ; 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 15 martie, ora 15.00; 
4.2.Adresa unde se depun ofer-
tele: Primăria Comunei Malaia, 
sat Malaia, str. Podul Șipotului, 
nr. 109, jud. Vâlcea; 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar; 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 16 martie, 
ora 10.00; 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul 
Vâlcea -Secția a II-a Civilă, 
Contencios Administrativ şi 
Fiscal, situat în municipiul 
Rm.Vâlcea, str. Scuarul Revolu-
ției, nr. 1, jud. Vâlcea, cod poştal: 
240175, telefon: 0250.739.120, 
fax: 0250.732.207, e-mail: tribu-
nalul-valcea@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 16.02.2017.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea 
la vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
Activul nr.1: Hala de depozitare 
si birouri administrativ - compus 
din teren cu suprafata de 3.127 
mp si constructii cu suprafata 
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 

Calea Chisinaului nr.35. Pretul 
de vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 
531.000 Eur) (60% din valoarea 
de evaluare), (fara TVA). Activul 
nr.2: Proprietate imobiliara – 
teren - situat in Zona Antibiotice, 
jud. Iasi, cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul de 
vanzare fiind in cuantum de 
6 8 2 . 6 1 9 , 4 0 l e i  ( r e s p e c t i v 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare), (fara TVA). Persoa-
nele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data 
de 23.02.2017 orele 12.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi, in data de 24.02.2017 orele 
12:00, şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea 
c red i tor i lor  d in  data  de 
16.06.2016. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a licitaţiei., 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune 
in numerar, prin plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la 
data de 23.02.2017 orele 12.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
te lefoanele :  0232.240890; 
0742.109890, Fax 0232.240890.

PIERDERI  
l Pierdut atestat profesi-
onal transport marfă şi persoane 
şi card tahograf eliberate de ARR 
Argeş pe numele Crasan Mihai 
Nicu, cu domiciliul în com. Căli-
neşti, Argeş. Se declară nule.

l Pierdut certificat de inregis-
trare -PFA Halic Eugenia-Cla-
udia si certificat de inregistrare 
fiscala 26123961. Le declar nule.

l Pierdut atestat transport 
marfă+persoane pe numele 
Jianu Roşu Sinel-Marian. Se 
declară nul.

l Pierdut plăcuţă taxi pe numele 
SC Taxi Opriţă. Se declară nulă.

l SC Devida SRL, Bisteţ, Dolj, 
declară pierdute şi nule CUI şi 
certificat constatator de autori-
zare nr. 40045 din 17.06.2009.

l Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană a pierdut Autorizaţie 
pentru desfăşurarea activităţii 
din punct de vedere al sănătăţii şi 
securităţii în muncă -emisă în 
anul 2011. Se declară nulă.

l Pierdut Proces-verbal predare 
preluare receptie locuinta 21.
XI.1983, pe numele Costan 
Gheorghe. Il declar nul.

l Pierdut Dovada achitare inte-
grala locuinta aferenta Contract 
v a n z a r e - c u m p a r a r e  n r. 
14401/16488/8413/04.03.1992, pe 
numele Muntean Moise. O declar 
nula.

l Pierdut duplicat Contract 
v a n z a r e - c u m p a r a r e  n r. 
14401/16488/8413/04.03.1992, pe 
numele Muntean Moise. Il declar 
nul.

l Pierdut Contract vanza-
re-cumparare nr. 14401/16488/ 
8413/04.03.1992, pe numele 
Muntean Moise. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta nr. 785 
aferenta Contract nr. 40422/1994, 
Sanda Teodora. Declar nula.

l Pierdut Contract construire 
2234/9/1978 si Proces-verbal din 
9.01.1979, pe numele Bolohoi 
Iulia. Le declar nule.

l SC Humanik Import-Export 
SRL, cod fiscal: RO15236477, 
J06/97/2003, localitatea Bistrita, 
pierdut certificat constatator nr. 
33289/13.12.2010 -activitati la 
beneficiari. Se declara nul.

l S.C. Victor EXIM S.R.L. cu 
sediul în Bucureşti, bld. Liber-
tăţii nr. 6, bloc 116, sc. 1, et. 3, 
ap. 9, sector 4, Cod Unic Înregis-
trare RO 5634777 şi nr. Registru 
Comerţului J40/7274/1994, 
declar pierdute şi nule act 
constitutiv, contract sediu social, 
hotărâre judecătorească, statut, 
declarare punct de lucru, Cod 
Unic de Înregistrare, declaraţie 
plătitor TVA, declaraţie de auto-
rizare, declaraţie de autentifi-
care, cod CAEN, autorizaţie de 
mediu, de gospodărirea apelor, 
sanitar veterinară, licenţă de 
acvacultură, contract de închi-
riere cu Apele Române Buzău 
Ialomiţa.

l Pierdut legitimaţie Parla-
mentul României Senat nr. 3 pe 
numele Necula Alina. O declar 
nulă.

l Clubul de Crap Pelicanul 
Asociaţia de Pescuit Sportiv cu 
sediul în Bucureşti, bulevardul 
Libertăţii nr. 6, bloc 116, scara 1, 
etaj 3, apartament 9, sector 4, 
având Cod Identitate Fiscală 
18276069, declară pierdute şi 
nule act constitutiv, statut, C.I.F., 
dovadă sediu, dovadă patri-
moniu, sentinţă civilă hotărâre 
judecătorească ,  ş tampi lă 
rotundă, imprimate regim 
special, nr. înregistrare la Regis-
trul Naţional al Persoanelor, 
documente cont bancar. 

l Declar pierdută (nulă), înce-
pand cu data de 15.02.2017, legi-
timaţia de serviciu eliberată de 
către D.G.A.S.P.C. Sector 6 pe 
numele Mitu Maria.

l S.C. Agri Padana S.R.L., cu 
sediul în com. Ciucurova, str. 
Principală nr. 503, jud. Tulcea, 
pierdut chitanțier nr. 201-251 
(regim intern de inseriere) din 
care utilizate numerele: 201-237, 
restul în alb. Se declară nule.

ANUNȚURI


