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OFERTE SERVICIU
l SC Doly-Com Distributie 
SRL, cu sediul în Botoşani, Punct 
de lucru Abator Roma-Botoşani, 
angajează Agent vânzări - reţea 
distribuţie carne. Cerinţe: minim 
studii medii şi experienţă de cel 
puţin trei ani în domeniu. Cere-
rile şi CV-urile se depun prin fax 
l a :  0 2 3 1 . 5 6 5 . 9 5 5  s a u 
e-mail:  office@dolycom.ro. 
Relaţii la telefon: 0231.565.970, 
interior: 123.

l Spitalul Prof.Dr.Constantin 
Angelescu, cu sediul în locali-
tatea Bucureşti, str. Aleea-Cău-
zaşi, nr. 49-51, sectorul 3, anunţă 
amânarea concursului, conform 
HG 286, pentru ocuparea 
postului de consilier juridic IA, 
organizat iniţial: -proba scrisă în 
data de 23.02.2017, ora 10.00; 
-proba practică în data de 
27.02.2017, ora 10.00, astfel: la o 
dată care se va comunica ulterior. 
Prin acest anunţ venim în 
completarea celui publicat în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
nr.129/01.02.2017, pagina 8, cod 
70.408. Restul posturilor şi condi-
ţiilor de participare rămân 
neschimbate. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine de la Biroul 
RUNOS al Spitalului Prof.
Dr.Constantin Angelescu, 
tel.021.323.30.40/interior: 443. 

l Primăria Crevedia Mare, cu 
sediul în localitatea Crevedia 
Mare, Str.Principală, nr.68, 
Judeţul Giurgiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: 
-muncitor parc -din cadrul 
aparatului de specialitate al 
P r i m a r u l u i ,  c o n f . H G 
286/23.03.2011; -mecanic buldo-
excavator (şofer) -din cadrul 
aparatului de specialitate al 
Pr imarului ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Comunei Crevedia Mare, judeţul 
Giurgiu, astfel: -proba scrisă în 
data de 17.03.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
20.03.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -Condiţii de 
studii -generale; -Condiţii de 
vechime -minim 5 ani; -Permis de 
conducere (pentru şofer buldoex-
cavator): categoria B şi D. 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 
Primăriei Crevedia Mare. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Crevedia Mare, 
persoană de contact: Mindricel 
Florentina, telefon: 0246.264.155 
s a u  0 7 2 8 . 8 5 3 . 5 7 9 ,  f a x : 
0246.264.266, e-mail: primaria-
crevediagr@yahoo.com.

l Comuna Bistra, cu sediul în 
localitatea Bistra, str.Principală, 
nr.314, județul Maramureş, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de: 
-asistent medical comunitar, un 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Bistra astfel: -proba 

scrisă în data de 16 martie 2017, 
ora 10.00; -proba interviu în data 
de 17 martie 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: 
-studii sanitare postliceale; 
-membru al Ordinului Asisten-
ților Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenților Medicali 
din România (certificat vizat pe 
anul în curs); -vechime minim 1 
an în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei contrac-
tuale. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
Primăriei Comunei Bistra. 
Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Bistra, 
persoană de contact: Traista 
Marian Viorel Nicolae, telefon: 
0262.369.024, fax: 0262.369.220. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Condițiile de participare, 
bibliografia şi documentele 
pentru întocmirea dosarului de 
înscriere sunt afişate la sediul 
Comunei Bistra şi publicate pe 
site-ul: www.bistra.ro.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, B-dul Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.3, județul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante de: -inspector de speciali-
tate gr.II (nr.posturi: 1); -adminis-
trator (nr.posturi: 1); -antrenor tir 
cu arcul (nr.posturi: 1); -antrenor 
caiac canoe (nr.posturi: 2), 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-depunere dosare concurs: 
23.02.2017, ora 08.00-08.03.2017, 
ora 14.00; -selecția dosarelor: 
09.03.2017; -proba scrisă: 
16.03.2017, ora 10.00; -interviul: 
21.03.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: Condiţii speci-
fice: -inspector de specialitate 
gr.II: -studii superioare econo-
mice absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime în specialitatea 
studiilor -minim 6 luni; -adminis-
trator: -studii medii absolvite cu 
d ip lomă de  baca laureat ; 
-vechime în exercitarea funcției 
-nu este cazul; -antrenor tir cu 
arcul: -studii -şcoală de antrenori 
sau ANEFS specializarea tir cu 
arcul; -vechime în exercitarea 
funcției -nu este cazul; -antrenor 
caiac canoe: -studii -şcoală de 
antrenori sau ANEFS speciali-
zarea caiac canoe; -vechime în 
exercitarea funcției -nu este 
cazul. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Compartiment Juridic, 
Relaţii cu Publicul, Resurse 
Umane, de luni până joi, între 
orele 08.00-16.30, vineri, între 
orele 08.00-14.00, sau la telefon: 
0349.881.148.

l Municipiul Sighişoara, judeţul 
Mureş, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  func-
ţiei publice de execuţie vacante: 
Un post consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul 

Compartimentului de Evidența 
persoanelor– Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor:studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: Științe juridice 
sau administrative; Vechime cel 
puțin 9 ani în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice; Cunoştințe operare PC 
(nivel mediu).Concursul se orga-
nizează la sediul Municipiului 
Sighişoara, Str. Muzeului nr. 7, 
judeţ Mureş, astfel: - proba supli-
mentară eliminatorie de ”cunoş-
tințe de operare PC, nivel mediu: 
27.03.2017, ora 9,00; - proba 
scrisă: 27.03.2017, ora 11,00; - 
interviul: 29.03.2017, 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. Dosa-
rele de înscriere la concurs 
trebuie să cuprindă în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi completată prin 
H.G. nr. 1173/2008. Bibliografia 
se afişează la sediul Municipiului 
Sighişoara şi pe site-ul Munici-
piului Sighişoara www.sighi-
s o a r a . o r g . r o .  I n f o r m a ţ i i 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Municipiului Sighişoara 
sau la telefon: 0265-771280.

l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane organizează la sediul 
său din loc. Deva, B-dul 1 
Decembrie, nr. 39, jud. Hune-
doara,  concursuri  pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a posturilor contractuale de 
execuție vacante de: muzeograF 
- studii superioare, gradul IA, 
normă întreagă, în cadrul Secției 
de Istorie şi Artă Deva - Expo-
ziția de Istorie Locală şi Etno-
grafie Brad (1 post); concursul va 
avea loc în data de 17.03.2017, 
ora 09:00 - proba scrisă şi în data 
de 23.03.2017, ora 09:00 – inter-
viul. Arheolog - studii superioare, 
gradul II, normă întreagă, în 
cadrul Secției de Etnografie şi 
Artă Populară Orăştie (1 post); 
concursul va avea loc în data de 
20.03.2017, ora 09:00 - proba 
scrisă şi în data de 24.03.2017, 
ora 09:00 – interviul. Suprave-
ghetor muzeu - studii medii, 
normă întreagă, în cadrul 
Compartimentului Științele 
Naturii Deva (1 post); concursul 
va avea loc în data de 16.03.2017, 
ora 09:00 - proba scrisă şi în data 
de 22.03.2017, ora 09:00 – inter-
viul. Muncitor calificat I - studii 
medii, normă întreagă, în cadrul 
Secției de Marketing şi Relații cu 
Publicul (1 post); concursul va 
avea loc în data de 16.03.2017, 
ora 09:00 - proba scrisă şi în data 
de 22.03.2017, ora 09:00 – inter-
viul. Dosarele de participare la 
concurs vor fi depuse până la 
data de 08.03.2017, ora 14:00 la 
sediul instituției, biroul Resurse 
Umane. Persoană de contact: 
Popescu Adriana Cristina, tel/fax 
0254/216750/212200, int. 2023.

l Unitatea Militară 01026 Bucu-
reşti, cu sediul  în B-dul  Gl.   
Vasile   Milea,   nr.   5-7,   sector   

6,  Bucureşti ,  organizează 
concurs / examen   pent ru  
ocuparea  unui  post de Referent 
II, personal civil contractual,  cu 
atribuţii de execuţie, vacant, în 
cadrul compartimentului Achi-
ziţii, studii medii în domeniul 
economic ,  min im 6  lun i 
vechime.- 20.03.2017, ora 10.00 – 
proba scrisă;- 24.03.2017, ora 
10.00 – proba practică;  - 
30.03.2017, ora 10.00 – interviul.- 
data limită de depunere a 
dosarelor – 08.03.2016, ora 16.00.
Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul Unităţii Militare 01026, 
Bulevardul General Vasile Milea 
nr. 5-7, sector 6, Bucureşti, unde 
vor fi afişate şi detaliile organiza-
torice necesare. Date   de   
contact   ale   secretariatului,   la   
telefon   021/318.16.94   int.   222   
sau 021/319.14.00 int. 222.

l CONSILIUL  NAŢIONAL  
AL  AUDIOVIZUALULUI  
organizează la sediul său din 
Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, 
sector 5, concurs pentru ocuparea 
unei funcţii contractuale de 
execuţie vacantă de: -îngrijitor -1 
post, din cadrul Compartimen-
tului Patrimoniu şi Întreţinere 
-Direcţia Economică şi Patri-
moniu. Condiţiile specifice de 
participare la concurs: -vechime 
în specialitate: minimum 2 ani. 
Date de desfăşurare a concur-
sului: -17 martie 2017, proba 
practică, ora 10,00; -23 martie 
2017, interviul, ora 10.00; Dosa-
rele de înscriere la concurs -se vor 
depune la sediul Consiliului 
Naţional al Audiovizualului, 
până la data de 7 martie 2017, 
inclusiv, ora 17,00 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute de art.6 din 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condi-
ţiile generale de participare la 
concurs, conţinutul dosarului de 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Consiliului 
Naţional al Audiovizualului 
www.cna.ro, precum şi pe 
portalul www.posturi.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la Biroul Resurse Umane, 
Protecţia Muncii şi Arhivă, 
persoană de contact Ungureanu 
Steluța – consilier, telefon: 
021/305.53.45 şi pe site-ul CNA: 
www.cna.ro.

l Municipiul Sighişoara, judeţul 
Mureş, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  func-
ţiei publice de execuţie vacante: 
Un post consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul 
Compartimentului de Evidența 
persoanelor– Serviciul Public 
Comunitar Local de 
Evidență a Persoa-
nelor:studii univer-
sitare de licenţă 
a b s o l v i t e  c u 
diplomă, respectiv 
studii superioare de 
lungă durată, absol-
vite cu diplomă de 
licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: 
Științe juridice sau 
administrative;Ve-
chime cel puțin 9 
ani în specialitatea 
studiilor necesare 

exercitării funcţiei publice;Cu-
noştințe operare PC (nivel 
mediu).Concursul se organizează 
la sediul Municipiului Sighişoara, 
Str. Muzeului nr. 7, judeţ Mureş, 
astfel:- proba suplimentară elimi-
natorie de ”cunoştințe de operare 
PC, nivel mediu : 27.03.2017, ora 
9,00;-  proba scrisă: 27.03.2017, 
ora 11,00;-  interviul: 29.03.2017, 
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 şi comple-
tată prin H.G. nr. 1173/2008. 
Bibliografia se afişează la sediul 
Municipiului Sighişoara şi pe 
site-ul Municipiului Sighişoara 
www.sighisoara.org.ro.Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Municipiului Sighişoara 
sau la telefon: 0265-771280.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediu l  în  Bucureş t i ,  S tr. 
Avalanşei, nr.20-22, sector 4 
scoate la concurs, în data de 
03.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant:Inspector,  grad 
profesional  debutant -  Serviciul 
Salarizare – Direcția Resurse 
Umane, Salarizare, Comunicare 
şi Secretariatul Consiliului de 
Administrație; 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 în domeniul administrației 
publice;Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu;Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, serio-
zitate;Data de desfăşurare a 
concursului: 03.04.2017 – ora 
1000 – proba scrisă.Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediu l  în  Bucureş t i ,  S tr. 
Avalanşei, nr.20-22, sector 4 
scoate la concurs, în data de 
27.03.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Inspector, grad 
profesional principal-Serviciul 
Comunicare şi Secretariatul 

Consiliului de Administra-
ție;Condiţii specifice de partici-
pare la  concursul  pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante:Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul jurnalismului 
şi comunicării;Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 
ani;Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu;Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, serio-
zitate;Data de desfăşurare a 
concursului: 27.03.2017 – ora 
1000 – proba scrisă.Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediu l  în  Bucureş t i ,  S tr. 
Avalanşei, nr.20-22, sector 4 
scoate la concurs, în data de 
05.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant:Inspector,  grad 
profesional  superior-Serviciul 
Salarizare–Direcția Resurse 
Umane, Salarizare, Comunicare 
şi Secretariatul Consiliului de 
Administrație; 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 în ramura de ştiintă: ştiințe 
economice;Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani;Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu;Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, serio-
zitate;Data de desfăşurare a 
concursului: 05.04.2017 – ora 
1000 – proba scrisă. Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

l Unitatea Militară 01026 Bucu-
reşti, cu sediul  în B-dul  Gl.   
Vasile   Milea,   nr.   5-7,   sector   
6,  Bucureşti ,  organizează 
concurs / examen   pent ru  
ocuparea  unui  post de Referent 
II, personal civil contractual,  cu 
atribuţii de execuţie, vacant, în 
cadrul compartimentului Achi-
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ziţii, studii medii în domeniul 
economic ,  min im 6  lun i 
vechime;- 20.03.2017, ora 10.00 – 
proba scrisă; - 24.03.2017, ora 
10 .00  –  proba  pract ică ; - 
30.03.2017, ora 10.00 – interviul. 
Data limită de depunere a dosa-
relor – 08.03.2016, ora 16.00.
Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul Unităţii Militare 01026, 
Bulevardul General Vasile Milea 
nr. 5-7, sector 6, Bucureşti, unde 
vor fi afişate şi detaliile organiza-
torice necesare. Date   de   
contact   ale   secretariatului,   la   
telefon   021/318.16.94   int.   222   
sau 021/319.14.00 int. 222.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Constanța,cu 
sediul în Mun. Constanța, str. 
Mihai Viteazu nr.2B, jud. 
Constanța organizează, în temeiul 
H.G. nr. 286/2011, modificată şi 
completată, concurs pentru 
ocuparea pe durată nedetermi-
nată a unui post vacant, cores-
punzător funcției contractuale de 
execuție după cum urmează: 
Serviciul Cadastru, Biroul Fond 
Funciar- 1 post consilier cadastru 
gradul IA. Cerinţele postu-
lui:-studii de specialitate: studii 
universitare cu  licenţă sau absol-
vite cu diplomă– specializarea  
cadastru, geodezie, topografie, 
măsurători terestre şi cadas-
tru;-vechime  în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 ani şi  6 luni.
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de 08.03.2016 inclusiv, ora 16 
la sediul OCPI Constanța, secre-
tariat.Concursul se va desfăşura 
astfel:Proba scrisă: -16.03.2017, 
ora 10.00;Interviul: -22.03.2017, 
ora 10.00.Relații suplimentare: la 

sediul OCPI  Constanța, Mun 
Constanța, str. Mihai Viteazu 
nr.2B,telefon 0241/488625, e-mail: 
ct@ancpi.ro şi pe site-ul www.
ocpict.ro.

l Liceul Tehnologic ”Grigore C. 
Moisil”, cu sediul în Buzău, str. 
Iazul Morilor, nr. 11, scoate la 
concurs un post de paznic. 
Concursul va avea loc în data de 
16.03.2017, ora 10.00 (proba 
scrisă) şi în data de 17.03.2017, 
ora 10.00 (interviu).Detalii supli-
mentare la sediul instituției sau la 
telefon 0338401568. 

l Primăria Oraşului Oraviţa, cu 
sediul în localitatea Oraviţa, str.1 
Decembrie 1918, nr.60, judeţul 
Caraş-Severin, organizează 
concurs pentru ocuparea a două 
funcţii contractuale vacante de: 
-referent, treapta IA, şi referent, 
treapta I, în cadrul Casei de 
Cultură „George Motoia Craiu”, 
conform HG 286/2011. Concursul 
se va desfăşura astfel:  -proba 
scrisă în data de 24.02.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
28.02.2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Pentru postul de 
Referent, treapta IA: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechimea necesară exerci-
tării funcţiei contractuale 
-minimum 9 ani. -Pentru postul 
de referent, treapta I: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechimea necesară exerci-
tării funcţiei contractuale 
-minimum 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 
16.02.2017, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Oraşului Oraviţa. 
Relaţii suplimentare la sediul: 

Primăriei Oraşului Oraviţa, 
telefon: 0255.571.133 (interior: 13).

l CASA DE CULTURĂ A 
MUNICIPIULUI CODLEA, 
JUD.BRAŞOV, anunţă organi-
zarea concursului  pentru 
ocuparea unui post contractual, 
in perioada 15-17.03.2017, la 
sediul Casa de Cultură a munici-
piului Codlea, Str.Lungă nr.111, 
după cum urmează: 1. referent- 
Casa de Cultură.: Condiţii de 
participare: - Condiţiile generale 
pe care trebuie sa le îndepli-
nească un candidat la concurs 
sunt următoarele: 1.are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene; 
2.cunoaşte limba română, scris 
vorbit; 3.are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
4.are capacitate deplină de exer-
ciţiu; 5.are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează; 6.îndeplineşte 
condiţiile de studii sau alte 
condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; 7.
nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legatură 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-
patibil cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei in care a inter-
venit reabilitarea. -Condiţii speci-
fice: Pentru postul de referent: 
-studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -cunoş-
tinţe operare PC- nivel mediu. 
Concursul se va desfăşura după 
următorul calendar: Condiţii de 
desfăşurare; Selectarea dosarelor 
de înscriere; Proba scrisa; 
Interviu/proba practica pentru 
candidaţii admişi la proba scrisa. 
Data, 09.03.2017, 15.03.2017, 
17.03.2017; Ora, 13.00, 11.00, 
11.00; Locul, Casa de Cultura a 
municipiului Codlea, Casa de 
Cultura a municipiului, Codlea 
Casa de Cultura a municipiului 
Codlea. Data limita de depunere 
a dosarelor de participare la 
concurs este 07.03.2017 la sediul 
Casa de Cultura a municipiului 
Codlea. Informatii suplimentare 
se pot obtine la sediul Casa de 
Cultura a municipiului Codlea  
sau la telefon 0268.251.950, 
Director, Buhnici Petrica.

l COMUNA APOLD organi-
zează la data de 23, respectiv 
24.03.2017 concurs pentru 
ocuparea funcțiilor publice 
vacante de: inspector principal 
-Serviciul Impozite si taxe; 
inspector asistent Serviciul Fond 
funciar, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului 
Comunei Apold. Condițiile speci-
fice si bibliografia vor fi afişate la 
sediul instituției. Informații 
suplimentare se pot obține la tel.
nr.0265.713.145.

l Primaria orasului Sulina, 
judetul Tulcea, cu sediul in 
Sulina, str I, nr 180, organizeaza 
concurs de recrutare in data de 
23.03.2017, orele 10:00-proba 
scrisa, pentru ocuparea a 2 
(doua) posturi aferente functiei 
publice vacante de executie de 

inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant – Serviciul urba-
nism, amenajarea teritoriului. 
Dosarele de consurs se depun in 
termen de 20 de zile de la data 
publicarii in Monitorul oficial, 
partea a III-a, la sediul Primariei 
orasului Sulina. Dosarul de 
inscriere la concurs trebuie sa 
contina in mod obligatoriu, docu-
mentele prevazute la art. 49 din 
H.G. nr 611/2008, modificata si 
completata de H.G. 1173/2008. 
Conditiile de participare, biblio-
grafia si actele necesare inscrierii 
la concurs se afiseaza la sediul 
institutiei si pe site-ul Primariei 
Sulina www.primaria-sulina.ro. 
Relatii suplimentare se pot obtine 
la sediul institutiei, la nr de 
telefon: 0240543003.

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

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

DIVERSE  
l JUST INSOLV SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in dosarul nr. 
7 9 6 5 / 1 0 5 / 2 0 1 6 ,  Tr i b u n a l 
Prahova, conform sentintei nr. 
177 din data de 13.02.2017 
privind pe SC GENIF PROD 
SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță30.03.2017, 
întocmirea tabelului preliminar 
al creanțelor 19.04.2017, întoc-
mirea tabelului  def ini t iv 
15.05.2017, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in 
data 24.04.2017, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
bl. 33S1, et.7, cab. 7B.

l SC REVOLUTION PLUS 
SRL, titular al proiectului 
„demolare gheretă pază, depen-
dințe şi construire imobil de 
locuit cu parter centru de afaceri/
comerț cu regim d+p+4e+e_
retras, împrejmuire şi branşa-
mente utilități”, propus a se 
realiza în municipiul Baia Mare, 
str. Serelor nr.2, județul Mara-
mureş, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului: “nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului şi nu se supune 
evaluării adecvate”, în cadrul 
procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată, pentru 
proiectul mai sus menţionat. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agen-

ţiei pentru Protecţia Mediului 
Maramureş, cu sediul în locali-
tatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, 
jud. Maramureş, în zilele de luni 
– joi între orele 8.00 - 16.30 şi 
vineri între orele 8.00 – 14.00 
precum şi la următoarea adresă 
de internet http://apmmm.anpm. 
Ro.Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în presă.

l Primaria Orasului Magurele, 
avand sediul in:judetul Ilfov, 
Oras Magurele, str.Calugareni, 
nr.2, titular al proiectului  
P.U.Z-,,relocare statie de epurare 
in localitatea Varteju’’ in Judet 
Ilfov, Oras Magurele, Sat Varteju, 
T111, P427/2, anunta publicul 
interesat asupra  depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului  
Consultativ al CJ.Ilfov. Docu-
mentatia  putand fi consultata pe 
site-ul Consiliului Judetean-Ilfov. 
Observatii/comentariile  si 
sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean-Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, 
sector.1 (tel.021/212.56.93 ), de 
luni pana vineri, intre orele:900-
1400,   incepand cu data 
de:22.02.2017.

CITAȚII  
l Numita, Nedelcu Moni-
ca-Elena, cu ultimul domiciliul 
cunoscut in Mun. IAŞI, B-dul 
Alexandru Cel Bun nr.70, bl.250, 
sc. TD, et.8, a.33, Jud. Iaşi, este 
chemată in ziua de 06.03.2017, 
ora  08:30 la instanța Judecăto-
riei Iaşi din Str. Anastasie Panu 
nr. 25, Sala nr.6, Completul C05, 
in dosarul nr. 34230/245/2016 
având calitatea de intervenient –
fortat  in proces cu Nedelcu 
Dumitru in calitate de contes-
tator, SECAPITAL S.A.R.L., in 
calitate de intimat dosar având 
obiect contestație la executare 
suspendare executare silită; 
intoarcere executare silită.

l ASOCIATIA APARENTE-
LE-cu sediul in Iasi, Bulevardul 
Socola, nr.188-190, corp A, et.2,  
jud. Iasi si punct de lucru in Iasi, 
str. Cuza-Voda nr.30-32, jud. Iasi,  
reprezentata prin d-nul Sandu 
Adrian Dorel - in calitate de 
Presedinte, (domiciliat in Iasi, 
Bulevardul Alexandru cel Bun, 
nr.49, bloc I 1, sc.B, AP.1) este 
citata in calitate de parata, in 
dosarul nr. 16221/245/2016  avand 
ca obiect pretentii, in data de 
28.03.2017, ora 08:30, la Judeca-
toria Iasi, cu sediul in str.Anas-
tasie Panu nr.25, Iasi, Sectia 
Civila, camera Sala 4 , complet 
c07, reclamanta fiind Societatea 
Salubris S.A. Iasi, cu sediul in Iasi, 
Sos. Nationala nr.43, jud. Iasi.

l Se citează Plopeanu Ioana 
Liliana şi Plopeanu Gheorghe, cu 
domiciliul necunoscut, la Judecă-
toria Topoloveni, jud. Argeş, în 
Dosarul nr. 2016/828/2012*, în 
data de 16.03.2017, ora 9,00.

l Pârâtul intimat  Freund 
Siegfried Josef este chemat la 
Tribunalul Braşov în data de 

14.03.2017, ora 09.00, sala T1, în 
apel civil  din dosarul nr. 
2699/197/2013, cu menţiunea 
pentru interogatoriu, având ca 
obiect procesul de succesiune şi 
ieşire din diviziune, intentat de 
r e c l a m a n t u l  C a p a ţ â n ă 
Alexandru Aurel.

l Se citează numitul Vlah 
Stefan, CNP: 1771220251991, cu 
ultimul domiciliu în comuna 
Sviniţa, judeţul Mehedinţi, la 
Judecătoria  Municipiului 
Orşova, în soluţionarea dosarului 
civil nr.887/274/2016, cu termen 
de judecată 16.03.2017.

LICITAȚII  
l SC CORYDOB IMPEX 
SRL, societate aflata in faliment, 
prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoa-
relor bunuri mobile af late in 
patrimoniul debitoarei si anume: 
hala metalica demontabila la 
pretul de 26.160 lei, autotractor 
Iveco, an fabricatie 2001, la 
pretul de 11.175 lei, autrotactor 
Man, an fabricatie 2003, la pretul 
de 25.800 lei, autotractor Volvo, 
an fabricatie 2002, la pretul de 
3 5 . 1 0 0  l e i ,  a u t o t u r i s m 
Volkswagen, an fabricatie 2005, 
la pretul de 10.050 lei, autoutili-
tara Pegeout Boxer, an fabricatie 
2000, la pretul de 3.937,5 lei, 
semiremorca Schimtz, an fabri-
catie 1996, la pretul de 14.550 lei, 
semiremorca Bitumina, an fabri-
catie 1994, la pretul de 11.100 lei, 
semiremorca Bunge, an fabri-
catie 1981, la pretul de 10.800 lei, 
semiremorca Schrader – 2 buc., 
an fabricatie 1999, la pretul de 
41.100 lei/ buc, semiremorca 
automecanica, an fabricatie 
2004, la pretul 13.275 lei, semire-
morca Drauxbauer, an fabricatie 
1991, la pretul de 18.975 lei, 
semiremorca Schrader, an fabri-
catie 1999, la pretul 37.875 lei, 
semiremorca Willing - 2 buc., an 
fabricatie 1996, la pretul de 
26.850 lei/ buc, semiremorca 
Hendricks, an fabricatie 1997, la 
pretul de 28.350 lei, calculator la 
pretul de 97,5 lei, calculator la 
pretul de 112,5 lei, mobilier birou 
la pretul de 322,5 lei, rezervor 
bazin la pretul de 16.575 lei, 
distribuitor pompa la pretul de 
4.500 lei, bazin carburant la 
pretul de 3.975 lei, rezervor 
31.000L la pretul de 12.637,5 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
cel stabilit in raportul de evaluare 
si aprobat de Adunarea Credito-
rilor din 09.01.2017. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
2 8 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
2 8 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
1 8 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 2 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 6 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
06.06.2017 si 20.06.2017, orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la 
telefon 0344104525.

l Lichidator judiciar, organi-
zeaza licitatie publica  pentru 
obiecte de inventar  (mobilier 
birou, tarnacoape, lopeti, greble, 
lanterne, etc.) la pretul total de 
285 lei cu TVA inclus. Licitatia va 
avea loc la data de 27.02.2017, 
ora 11, in Ploiesti, P-ta Victoriei, 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare 
Executrare Silită - Persoane Fizice. Nr. dosar executare: 
1790316035004/21.03.2014, emis în: 21.02.2017, afișat în: 
22.02.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 2 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, facem cunoscut că 
în ziua de 07.03.2017, ora 10.00, în AJFP Argeș, Bd. Republicii, nr. 
118, corp B, cam. 3 se vor vinde la licitație active aparținând 
debitorului Plopeanu Remus Bogdan din Pitești, str. Gheorghe 
Ionescu Gion, nr. 5, bl. A7, după cum urmează: Denumire, 
Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Dacia Logan, serie motor 
UB9090102, șasiu 932539, an fabricație 2006, 4 650 lei. Regimul 
și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru 
vânzarea bunurilor respective sunt cele prevăzute de titlul VII din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor 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 al 
licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - AJFP 
Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la Trezoreria 
Pitești; c). ...; g). acte de identificare prevăzute la art. 250, alin. 7 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; h). 
declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică 
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului 
ii revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar 
fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 
național sau altele asemenea. Prețurile menționate reprezintă 
50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Menționăm că bunurile sunt libere de sarcini. Împotriva 
prezentului înscris, cei interesați pot introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare, în temeiul art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală. Relații suplimentare se pot afla de la AJFP 
Argeș, bd. Republicii, nr. 118, telefon 0248.211.511, int. 3340.
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nr.7, bl. A Est, ap. 51, jud. 
Prahova. In cazul in care bunu-
rile nu se vind, licitatia va fi 
reluata in datele de 02.03.2017 
(ora 11); 07.03.2017 (ora 11); 
13.03.2017 (ora 11); 16.03.2017 
(orele 11). Informatii suplimen-
tare la tel. 0744920534.

l S.C. Carasana Piata S.A. 
Resita - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunului imobil, reprezentand 
imobil/anexa locuinta, situat in 
comuna Valiug, nr. 375, Jud. 
Caras - Severin, evidentiat  in 
C.F. nr. 31935/Valiu. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 42.036 
Lei  + T.V.A.Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 
lei.Licitatia va avea loc in data de 
28.02.2017, orele 11.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin.

l Consiliul Local al comunei 
Rucăr, cu sediul în comuna 
Rucăr, județul Argeș, strada 
Brașovului, nr. 58, tel. 0248 
542830, fax 0248 542522, anunță 
organizarea licitației publice cu 
ofertă în plic pentru concesio-
narea unor pășuni alpine, în 
suprafață de 383,3 ha, aflate în 
domeniul public al localității, 
situate în extravilanul acesteia.
Prețul de pornire la licitație este 
stabilit după cum urmează:126 
lei /ha/an – suprafață pășunabilă 
Valea Vladului;Durata concesi-
unii este de 7 ani.Deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 
20 Martie 2017, orele 11.00  la 
sediul Primăriei comunei Rucăr.
Caietul de sarcini poate fi 
cumpărat din data de 24.02.2017 
până în data de 17.03.2017, luni 
– vineri, orele 09.00 – 12.00, de la 
sediul primăriei, contravaloarea 
unui caiet de sarcini este de 300 
lei.Taxa de participare la licitație 
este de 500 lei și va fi achitată 
până în data de 17.03.2017 la 
caseria Primăriei comunei Rucăr.
Documentele de înscriere la lici-
tație, împreună cu actele dovedi-
toare ale efectuării plăților, vor fi 
depuse  până  la  data  de 
20.03.2017, orele 10.00 la Regis-
trul ”Oferte” din cadrul Primă-
riei comunei Rucăr, într-un 
singur exemplar.Clarificări cu 
privire la cele de mai sus se pot 
obține la sediul primăriei 
comunei Rucăr până la data de 
17.03.2017 orele 11.00.

l Comuna Ileanda, str.1 Decem-
brie 1918, nr.43, telefon/fax: 
0260.648.607, organizează lici-
taţie deschisă în data de 
15.03.2017, ora 11.00, la sediul 
Comunei Ileanda, în vederea 
închirierii suprafeţei de 13,5mp 
din cadrul Căminului Cultural 
Podișu, pentru instalarea unui 
echipament de telecomunicaţii cu 
scopul de a furniza servicii de 
internet de mare viteză și tele-
fonie. Atribuirea închirierii se va 
face prin licitaţie publică cu 
ofertă în plic sigilat. Ofertele de 
licitaţie se depun la secretariatul 

Primăriei Ileanda, str.1 Decem-
brie 1918, nr.43, până în data de 
14.03.2016, ora 10.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic 
la sediul Comunei Ileanda, între 
orele 8.00-16.00, la telefon: 
0260.648.607.

l PRIVATE LIQUIDATION 
GROUP IPURL numit lichi-
d a t o r  î n  d o s a r u l  n r. 
4722/111/2014 af lat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea GHECOREL S.R.L., 
J05/1167/2004, CUI: 16551707 
scoate la vânzare prin licitație 
publică Compactor, Tamping 
Rammer, fabricat in 2013, putere 
22Kw, greutate 70 lg, putere de 
impact 12,7 kn, pret de pronire 
300,00 RON, Buldoexcavator, 
Shaeff, tipul SKB 902, fabricat in 
1993, pret de pornire 3.300,00 
RON, Generator curent mobil, 
fabricat anterior anului 2008, 
pret de pornire 130,00 RON. 
Licitația va avea loc în data de 
02.03.2017ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereușită licitația se va relua 
în data de 09.03.2017, 16.03.2017, 
23.03.2017, 30.03.2017 la aceeași 
oră și adresă. Informații supli-
mentare se pot obține de la lichi-
d a t o r :  Te l : 0 3 5 9 / 4 6 3 6 6 1 
Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.

l Primăria orașului Pătârlagele, 
cu sediul în orașul Pătârlagele, 
judeţul Buzău, cod fiscal 
4055866, telefon 0238/550001, 
e-mail: primaria.patarlagele@
yahoo.com, organizează în data 
de 15.03.2017, licitaţie deschisă 
pentru concesionarea unui teren 
proprietate publică cu suprafaţa 
de 13,60 mp, amplasat în faţa 
blocului E4, strada C.Brânco-
veanu, nr.11, parter, oraș Pătârla-
gele, judeţul Buzău.Date și 
informaţii suplimentare puteţi 
ob ţ ine  la  nr.  de  t e l e fon 
0238/550.001 sau la sediul primă-
riei, serviciul Administrativ și de 
Achiziţii Publice.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 21.02.2017.

l S.C. BERNINI ELECTRO-
NICS SRL, prin lichidator judi-
ciar C.I.I. POHRIB IONELA, 
anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, 
după cum urmează:ACTIVUL 
NR.1: Teren in Iasi, zona SC 
Fortus SA, jud. Iasi.Adresa: 
Intravilan extins Iasi, zona SC 
Fortus SA, jud. Iasi, cu număr 
cadastral 11822/2/3, inscris in CF 
131966,  Suprafata teren: 
2.166mp. Vânzarea se va face 
prin licitatie publica cu strigare, 
cu preţul de pornire de 40%, de  
101.240lei (fara TVA).Persoanele 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub sanc-
ţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
20.02.2017 ora 14:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, 
str.  Vasile lupu nr. 43, jud. Iași, în 
data de 23.02.2017 ora 16:00, și 
se va desfășura în conformitate 

cu prevederile legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei și 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 09.05.2014.Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
de organizare și desfășurare a 
licitaţiei., Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare și desfăsu-
rare a licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare 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, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iași, Str.  Vasile 
Lupu nr. 43,  jud. Iași, până la 
data de 23.02.2017 ora 15:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţi-
ne:C.I.I. Pohrib Ionela  la telefoa-
nele: 0232/240.890 ; 0742/109890, 
Fax 0232/240890.

l S.C. MILUXIN ENB SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea 
la vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmea-
ză:ACTIVUL NR.1: Spaţiu 
comercial din Broșteni, jud. 
Suceava.Adresa: Imobil cu nr. 
427 pt teren si nr. 427-C1 pt 
cladire inscris in CF 30479 Bros-
teni.Format din:-teren cu supra-
fata de 160 mp; -constructie 
P+E+M. Vânzarea se va face prin 
licitatie publica cu strigare, cu 
preţul de pornire de 100%,  de 
223.000lei ( 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, înainte cu 
minim 5(cinci) zile raportat la 
data stabilită pentru vânzare sub 
sancţiunea decăderii, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din iași, 
str.  Vasile lupu nr. 43, Jud. Iași, 
în data de 25.02.2016 ora 16:30, 
și se va desfășura în conformitate 
cu prevederile legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei și 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 29.01.2015. Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
de organizare și desfășurare a 
licitaţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare și desfăsu-
rare a licitaţiei.Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare 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, 
potenţialii cumpărători trebuie să 

se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iași, str. Vasile 
Lupu nr. 43,  jud. Iași, până la 
data de 25.02.2016 ora 16:00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  la 
telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l S.C. LUX AGRA  SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează:ac-
tivul nr.1: imobilului teren în 
suprafaţă totală de 50.510 mp, 
compus  d in  urmatoare le 
parcele:1.Parcela de teren arabil 
– situată în intravilanul satului 
Zăicești, com Bălușeni, jud. 
Botoșani în p.c. 1/35,2,4/1 și 5/1, 
suprafaţă totală de 8.284,00 mp, 
înscris în CF 295/N a com. Bălu-
șeni, nr. topo 432.2.Parcela de 
teren arabil – situată în extravi-
lanul com Bălușeni, jud. Botoșani 
în sola 1, p.c. 1/35, suprafaţă 
totală de 17.616,00 mp, înscris în 
CF 294/N a com. Bălușeni, nr. 
topo 431.3.Parcela de teren arabil 
– situată în intravilanul și extra-
vilanul satului Zăicești, com 
Bălușeni, jud. Botoșani în p.c. 
1/37,1/38 și 1/44, suprafaţă totală 
de 24.610,00 mp (din care 5.919 
mp teren intravilan în p.c. 
1/37,1/38,1/44 și 18,691 mp teren 
extravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), 
înscris în CF 507/N a com. Bălu-
șeni, nr. topo 246/2-555-492. Cu 
p r e ţ u l  d e  p o r n i r e   d e  
318.185,10lei ( fara TVA) .
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui fapt 
până la data de 20.02.2017 ora 
16:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iași, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din iași, str.  Vasile lupu nr. 
43,  Jud. Iași ,  în data de 
24.02.2017 ora 16:00, și se va 
desfășura în conformitate cu 
prevederile legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei și 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 28.09.2012.Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare 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, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iași, STR.  
VASILE LUPU NR. 43,  jud. 
Iași, până la data de 24.02.2017 
ora 15:00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine:C.I.I. Pohrib Ionela  la 
telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l SC “NATURA FARM” SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea 
la vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmea-
ză:Activul nr.1: bunuri perisabile 
conform inventar (stoc de marfă 
Magazin Naturist) vânzarea se 
va face prin licitatie publica cu 
strigare, cu preţul de pornire  de 
1.243,00 lei (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 înainte cu minim 
5(cinci) zile raportat la data 
stabilită pentru vânzare, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, 
str.  Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași, 
în data de 24.02.2017 ora 16:30, 
și se va desfășura în conformitate 
cu prevederile legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei și 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 12.12.2016.Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
de organizare și desfășurare a 
licitaţiei., Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare și desfăsu-
rare a licitaţiei.Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare 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, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iași, str. Vasile 
Lupu nr. 43,  jud. Iași, până la 
data de 24.02.2017 ora 15:00.
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  la 
telefoanele:  0232/240.890; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l Anunţ privind organizarea 
licitaţiei de vânzare masă 
lemnoasă fasonată, producţia 
anului 2017.Organizatorul licita-
ţiei: Primăria Comunei Remetea, 
cu sediul în Comuna Remetea, 
Pţa Cseres Tibor, nr. 10, Judeţul 
Harghita, CIF: 4367655, tel/fax: 
0266-352-101, e-mail: office@
gyergyoremete.ro.Data și locul 
desfășurării licitaţiei: 08.03.2017, 
orele 09:00.Locul desfășurării 
licitaţiei:  sediul Primăriei 
Comunei Remetea, Comuna 
Remetea, Judeţul Harghita.Tipul 
licitaţiei: licitaţie cu strigare.Lici-
taţia este organizată și se va 
desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin HG 617/2016.Data și ora 
preselecţiei: 02.03.2017, ora 
16:00.Data și ora limită până la 
care poate fi depusă documen-
taţia pentru preselecţie și 
înscrirea la  l ic i taţ ie  este 
02.03.2017, ora 15:00.Lista parti-
zilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei pentru fiecare 
partidă sunt afișate la sediul 
organizatorului și pe site-ul www.
ocoalederegim.ro.Volumul total 
de masă lemnoasă fasonată 
oferit la licitaţie este de 300 mc, 
volum brut, din care:1. Pe natură 
de produse:APV nr. 01164 AC I 
PR OASELOR UP I Borsec, UA 
20A, 20B, 20C, 21A, 21D, 21F, 
21G, 22D, 24D, volum brut: 481 
mc, din care 300 mc este pus pe 
licitaţie.2. Pe specii:Brad 90mc, 

Molid 384 mc, Fag 7mc, volum 
brut: 481 mc, din care 300 mc 
este pus pe licitaţie.Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 310 lei/
mc fără TVA; conform HCL nr. 
72 din Octombrie 2016. După 
strigare și în continuare după 
fiecare eventuală strigare (dacă 
este cazul) pasul de majorare a 
preţului este de 5 Ron.Masa 
lemnoasă fasonată oferită spre 
vânzare provine din fondul fores-
tier proprietate publică a 
Comunei Remetea.Caietul de 
sarcini poate fi solicitat de la 
sediul organizatorului, începând 
cu data de 21.02.2017.Pentru 
participarea la licitaţie, solici-
tantul trebuie să depună, până la 
data de 02.03.2017 ora 15:00, o 
cerere de înscriere la licitaţie, la 
care trebuie să anexeze documen-
tele prevăzute în HG 617/2016. 
Pentru informaţii și date supli-
mentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei: Comuna 
Remetea, tel: 0266-352-101.

l Anunţul participare negociere 
directă privind arendarea unei 
suprafeţe de 407,1652ha, teren cu 
destinația agricolă (TDA)- cate-
goria de folosință arabil, situată în 
extravilanul comunelor Giurgeni- 
99,6976ha și Vlădeni- 307,4676ha. 
La sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, situat în Municipiul 
Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
judeţul Ialomiţa, va avea loc la 
data de 15.03.2017, ora 11.00, 
negocierea directă în vederea 
atribuirii prin arendare a unui 
teren cu suprafaţă de 407,1652ha, 
teren cu destinaţia agricolă 
(TDA)- categoria de folosinţă 
arabil, situat în extravilanul 
comunei Giurgeni- 99,6976ha și 
extravilanul comunei Vlădeni- 
307,4676ha, aparţinând dome-
niului privat al judeţului Ialomiţa, 
în vederea arendării pentru explo-
ataţia agricolă, conform Hotărârii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr.98, din data de 15.12.2016. 
-Procedura de negociere directă se 
va desfășura cu fiecare ofertant în 
parte care a depus o ofertă vala-
bilă, conform cerinţelor documen-
taţiei de atribuire. Terenul 
menţionat mai sus se arendează 
pe o perioadă de: -5 ani de la data 
semnării contractului de arendare 
pentru: -Plante tehnice și indus-
triale; -Plante furajere; -Plante 
medicinale și aromatice; -10 ani 
de la data semnării contractului 
de arendare pentru: -Cultură de 
cereale; -Legumicultură; -20 ani 
de la data semnării contractului 
de arendare pentru: -Plante ener-
getice (plop energetic și salcie 
energetică); -Culturile de cătină 
albă, moringa oleiferă și afine. 
Arendașul poate solicita în scris, 
cu minim 12 luni înainte de expi-
rarea duratei contractului de 
arendă, arendatorului reînnoirea 
acestui contract, potrivit art.1848, 
al in. (1)  din Codul  Civi l . 
Contractul se poate reînnoi 
pentru un termen egal cu cel 
iniţial prin Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. -Procedura de 
negociere directă cu ofertanţii a 
căror oferte au fost declarate 
valabile va porni de la valoarea 
ofertată, dar nu mai puţin de 
valoarea minimă a arendei de 
1.600Lei/ha/an. Procedura de 
arendare: Negociere directă. 
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-Criteriul de atribuire a contrac-
tului de arendare este cel mai 
mare nivel al arendei negociate 
-lei/ha/an. -Garanţia de partici-
pare -în cuantum de 5% din suma 
datorată arendatorului, cu titlu de 
arendă minimă (de la care se 
porneşte licitaţia pentru primul an 
al arendei, calculată în funcţie de 
suprafaţa pe care ofertantul inten-
ţionează să o arendeze. Valoarea 
garanţiei de participare şi modul 
de constituire al acesteia este 
prezentat în cap.3 -Caiet de 
sarcini -art.2.6. -Caietul de sarcini 
se poate procura începând cu data 
publicării anunţului publicitar de 
la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Caietul de sarcini 
împreună cu Instrucţiunile 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea procedurii de arendare se 
pot achiziţiona la preţul de 10Lei. 
-Termenul-limită de depunere a 
ofertelor este data de 14.03.2017, 
ora 16.30, la registratura Consi-
liului Judeţean Ialomiţa. -Data 
primirii solicitări de clarificări: 
10.03.2017. -Deschiderea şi evalu-
area ofertelor va avea loc în data 
de 15.03.2017, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
-Valabilitatea ofertelor: 90 zile de 
la data depunerii. -Limba de 
redactare a ofertei- Română. 
-Comunicarea rezultatului proce-
durii de negociere directe -în 
termen de 3 zile lucrătoare de la 
stabilirea ofertei câştigătoare. 
-Încheierea contractului de aren-
dare -în termen de 7 zile lucră-
toare  de  la  data la  care 
arendatorul a informat ofertantul 
despre acceptarea ofertei sale. 
-Informaţii suplimentare la 
numărul de telefon: 0243.230.201, 
int.244, fax: 0243.233.000, 
Compartiment patrimoniu public 
şi privat, persoană de contact: 
consilier Şelaru Gheorghe.

l Consiliul local Breaza, str. 
Republ ic i i  nr.  82  B,  te l : 
0244/340.508, fax: 0244/340.528. 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com, organizează:Procedura de 
autorizare, pentru transportul de 
persoane în regim de taxi.a) 
numărul autorizaţiilor taxi, pe 
număr de ordine care pot fi atri-
buite = 14 bucăţi (din totalul de 20 
aprobate  prin H.C.L.  nr. 
84/27.06.2013);b) data limită de 
depunere a cererilor de înscriere: 
25.04.2017, ora 10:00;c) data 
analizei documentelor depuse: 
25.04.2017, ora 10:30.d) documen-
tele care trebuie depuse:- conform 
prevederilor Regulamentului 
privind organizarea, funcţionarea 
şi autorizarea trasportului în 
regim de taxi, care se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Breaza pentru suma de 50 de lei;e) 
data anunţării rezultatului atribu-
irii: 03.05.2017;f) data la care va fi 
demarată procedura de eliberare a 
autorizaţiilor taxi - va fi stabilită 
ulterior după comunicare rezultat 
evaluare;g) criteriile de departa-
jare şi puntajele care se acordă se 
regăresc în Anexa Regulamen-
tului privind organizarea, funcţio-
narea şi autorizarea transportului 
în regim de taxi.

NOTIFICĂRI  
l SC Mecanoenergetica SA in 
reorganizare judiciara, cu sediul 

în loc.Drobeta Turnu Severin, 
Gura Văii, str.Calea Timişoarei, 
nr. 22, jud. Mehedinti, având CUI 
RO1605469, J25/348/1991, prin 
administrator judiciar Consul-
tant Insolventa SPRL prin 
asociat coordonator ec. Emil 
Popescu conform incheierii din 
data de 09.11.2015 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinți în dosarul 
nr. 7395/101/2015, va comunicam 
urmatoarele:- Debitoarea SC 
Mecanoenergetica SA se afla in 
procedura de reorganizare judi-
ciara conform sentintei nr.75 din 
data de 19.09.2016 pronuntata de 
Tribunalul Mehedinti in dosarul 
nr.7395/101/2015, desfasuran-
du-si  activitatea conform 
planului de reorganizare aprobat. 
- Conform publicatiei de vânzare 
pentru bunurile mobile (deseu 
fier vechi nepregatit, deseu fier 
vechi pregatit, deşeu span feros) 
se organizeaza licitatie publica cu 
strigare la data de 23.02.2017 
orele 1400  in loc. Dr.Tr.Severin, 
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti.- Conditiile de participare la 
licitatia publica din data de 
23.02.2017 orele 1400sunt urma-
toarele:depunerea dovezii plății 
cu privire la achiziționarea 
caietul de sarcini până la data de 
23.02.2017 orele 1200;depunerea 
dovezii de autorizatiei de mediu 
până la data de 23.02.2017 orele 
1200;depunerea doveziii cu 
privire la achitarea unei garantii 
minime privind plata pretului in 
suma de 1000 lei pana la data de 
23.02.2017 orele 1200;depunerea 
ofertei de cumpărare până la 
data de 23.02.2017 orele 1200 
raportat la conditiile din publi-
catia de vanzare a bunurilor 
respectiv pretul minim pe kg 
de:1.Deşeu fier vechi pregătit 0,65 
lei / kg;2.Deşeu fier vechi nepre-
gătit 0,55 lei / kg;3.Deşeu şpan 
feros 0,40 lei/kg. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Consiliul de 
Admin i s t ra ţ i e  a l  S .C .M. 
„IGIENA„ în baza Actului 
Constitutiv, art.24, alin.5, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a cooperatorilor în ziua 
de 27  Martie 2017, ora 8,30 în 
Sala de şedinţe „Alexandru Ioan 
Cuza„ a Camerei de Comerţ şi 
Industrie a României şi a Munici-
piului Bucureşti, din B-dul Octa-
vian Goga nr. 2, sector 3 ( intrarea 
E, colţ cu str. Mircea Vodă) având 
următoarea Ordine de zi:1- 
Raportul privind activitatea 
economico-financiară desfăşurată 
în anul 2016, aprobat de Consiliul 
de Admninistraţie  şi realizarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2016. Aprobarea bilan-
ţului pentru  anul 2016.2- Contul 
de profit şi pierderi şi repartizarea 
profitului net pe anul 2016.3- 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017.4- Aprobarea progra-
melor de măsuri pentru realizarea 
bugetului pe anul 2017.5- Apro-
barea sistemului de salarizare al 
societăţii pentru anul 2017 şi a 
clauzelor generale privind rapor-
turile de muncă dintre S.C.M. 
Igiena şi cooperatori, în conformi-
tate cu Legea nr. 1/2005, Actul 
Constitutiv al S.C.M. Igiena şi 
Hotărârea nr. 11/2006, Hot. 
3/2011 precum şi Convenţia 

colectivă de muncă pentru anul 
2017-2018.6- Raportul audito-
rilor.7- Raportul Consiliului 
social.8- Aprobarea nivelului de 
participare la capitalul social pe 
anul 2017, conform prevederilor 
Actului Constitutiv şi aprobarea 
diminuării capitalului social cu 
contravaloarea părţilor sociale a 
persoanelor cărora le-a încetat 
calitatea de membru cooperator şi 
restituirea contravalorii acestora 
conform situaţiei anexate.9- Rati-
ficarea cererilor de cooptare în 
SCM IGIENA pe perioada anului 
2016, cât şi a excluderilor în peri-
oada menţionată.10- Ratificarea 
contractelor de închiriere în 
conformitate cu Actul Consti-
tutiv.11- Acordarea diplomelor 
,,TOP Cooperatori pe meserii”, pe 
anul 2016 şi ,,TOP Unităţi”.12- 
Aprobarea efectuării formalită-
ţilor pentru înscrierea la Registrul 
Comerţului a modificărilor 
privind radierea punctelor de 
lucru desfiinţate, conform 
legii.13- Modificări la Actul 
Constitutiv al SCM Igiena, secţi-
unea II –Consiliul de Admnis-
traţie art.33 alin.1, după cum 
urmează:Art.33(1). Adminis-
trarea şi gestionarea SCM Igiena 
sunt asigurate de către Consiliul 
de Administraţie, alcătuit din 9 
membri aleşi prin vot secret pe o 
perioadă de 4 ani.Numirea şi 
înlocuirea administratorilor se 
face exclusiv în adunarea gene-
rală.14- Alegerea Preşedintelui 
SCM Igiena prin vot secret.15- 
Alegerea Consiliului de Admi-
nistraţie prin vot secret.16-  
Delegarea competenţei Consi-
liului de Administraţie al SCM 
Igiena cu privire la eventuali-
tatea vânzării unor spaţii, în 
funcţie de necesităţile economice 
ale societăţii şi cu privire la înce-
tarea activităţii unor saloane în 
care se prestează servicii în 
meseriile specifice societăţii 
noastre.17- Aprobarea Proiec-
tului de hotărâri.

PIERDERI  
l Societatea SEQUOIA GROUP 
SRL cu sediul in Bucuresti, 
Sectorul.1, str.Occidentului nr.45, 
e t a j . 2 ,  A p . 6 ,  a v a n d 
CUI:13227766, declar pierdut 
certificatul de inregistrare seria.B 
nr.1361997, emis de ONRC pe 
data de:16.06.2008 si eliberat la 
data de:20.06.2008.

l SC SEBAX SEVER SRL D 
avand CUI 30874142 , nr.de 
ordine in Reg.Comertului 
J6/687/06,11,2012, cu sediul in 
s a t  I l v a  M a r e  c o m . I l v a 
Mare  nr.436 jud.Bistrita. Declar 
pierderea urmatoarelor acte, 
certificat de inregistrare,act 
constitutiv  si incheierea. Le 
declar nule.

l Pierdut Proces verbal din 
18.03.1980, pe numele Baca 
Ionel. Il declar nul.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr.43345/SAI/2008 si 
Proces verbal anexa la Contract, 
pe numele Andrei Gheorghe. Le 
declar nule.

l Adeverinta achitare integrala, 
Gaman Romica. O declar nula.


