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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Caut familie maxim 40 ani,
pentru o gospodărie la ţară,
Craiova. Asigurăm cazare.
R u g ă m s e r i o z i t a t e . Te l .
0784.238.211.
l Angaiam sudori si lacatusi
mecanici cu experienta, pentru
domeniul naval in Spania.
Cerinte necesara experienta in
sector naval; -trebuie sa treaca
proba de lucru. Cei interesati
trimiteti cv la adresa: rrhh@
prenaval.com sau in link: http://
www.prenaval.com/. Relatii
suplimentare
la:
0034//689.93.05.22.
l DAM Bucureşti, cu sediul în
Şos.Olteniţei, nr.35-37, organizează concurs în perioada 14-16
martie 2017 pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a următoarelor posturi: 2 posturi consilier debutant, 2 posturi consilier
s u p e r i o r. R e l a ţ i i l a :
021.313.86.86.
l Institutul "Bucovina" Al
Academiei Romane, cu sediul în
Rădăuţi, Calea Bucovinei, nr.9,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post de execuţie
cu normă întreagă, CS II, domeniul Istorie Literară, la data de
17.03.2017, ora 11.00, la sediul
Institutului. Concursul se va
desfăşura conform Legii
319/2003 privind statutul personalului de cercetare/dezvoltare.
Data limită pentru înscriere,
respectiv depunerea dosarului:
30 de zile de la data publicării
anunţului. Persoana de contact:
secretariat de comisie -Liliana
Cusiac, tel.0230.561.408;
0723.520.003.
l La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.102 din
27.01.2017, la anunţul cu
numărul de înregistrare 69293 al
Primăriei Comunei Laslea,
adresa: str.Principală, nr.33, jud.
Sibiu, pentru ocuparea unui post
de Referent IA, cu atribuții în
Compartimentul agricol, și a
unui post de referent IA, cu atribuții în Compartimentul financiar contabil, funcţii contractuale

conform HG 286/23.03.2011, se
face următoarea rectificare: -în
loc de: „Condiţii specifice:
-vechimea minimă în muncă
-minimum 3 ani; -studii medii
liceale cu diplomă de bacalaureat; -cunoştinţe operare calculator -nivel mediu” se va citi:
„Condiţii specifice: -vechimea
minimă în muncă - minimum 3
ani; -studii superioare cu
diplomă de licență; -cunoştinţe
operare calculator -nivel mediu”.
(Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei Monitorului
Oficial al României, Partea a
III-a.) Restul anunțului rămâne
neschimbat.
l Agenţia de Credite şi Burse de
Studii organizează concurs, în
vederea recrutării unui funcţionar public, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional
superior, ID 360956, din cadrul
Direcţiei Burse, Resurse Umane
şi Economică. Concursul are loc
la sediul ACBS, în data de
14.03.2017 (proba scrisă), ora
10.00, iar data şi ora probei de
interviu vor fi comunicate ulterior candidaţilor. Documentele
necesare înscrierii la concurs,
condiţiile generale, condiţiile
specifice, informaţiile referitoare
la orarul desfăşurării concursului, precum şi bibliografia sunt
afişate la sediul instituţiei şi pe:
www.roburse.ro. Dosarele pot fi
depuse în termen de 20 de zile de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la Registratura
ACBS, din str.Caransebeş, nr.1,
sector 1, Bucureşti. Informaţii
s u p l i m e n t a r e
l a
tel.021.310.19.05.
l Primăria Comunei Scăești,
județul Dolj, organizează
concurs/examen, în conformitate
cu Legea 188/1999, lege privind
Statutul funcționarilor publici,
pentru funcția publică vacantă
de execuție de: Consilier, clasa I,
grad profesional debutant, care
va avea loc pe data de
14.03.2017, ora 11.00, proba
scrisă, şi pe data de 16.03.2017,
ora 11.00, interviul. Condiții de
participare: -studii superioare de
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lungă durată Facultatea de
Agronomie, specialitatea Agricultură (absolvite cu diplomă de
licență); -vechime: nu se cere.
Termen depunere dosare: 20 zile
de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Scăești.
Relații suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Scăești,
persoană de contact: Calotă
Irena, telefon: 0251.447.007.
l Primăria Comunei Scoarţa, cu
sediul în comuna Scoarţa, sat
Scoarţa, nr.110, judeţul Gorj,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a unei funcţii
publice de execuţie vacante, din
cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Scoarţa,
astfel: 1. Inspector, clasa a I-a,
grad profesional superior aflat în
compartimentul cadastru din
cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Scoarţa.
Condiţiile de participare la
concurs: 1. Pentru funcţia de
inspector, clasa a I-a, grad profesional superior aflat în compartimentul cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Scoarţa:
1.a.candidaţii trebuie să îndeplinească condiţii generale prevăz ute l a a r t. 5 4 di n L e g e a
nr.188/1999, privind Statutul
Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 1.b.studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; 1.c.vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani. Condiţii de desfăşurare a concursului: -proba
scrisă va avea loc la sediul
Primăriei Comunei Scoarţa, în
data de 15.03.2017, ora 11.00;
-interviul va avea loc la sediul
Primăriei Comunei Scoarţa, în
data de 17.03.2017, ora 11.00.
Dosarele de înscriere se vor
depune la sediul instituţiei în
termen de 20 de zile de la publicare, respectiv până la data de
02.03.2017, şi vor conţine în mod
obligatoriu: -formularul de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr.
15576/08.02.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27, luna
02, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde prin licitație,
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Doral Com Impex SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 4652015: - Clădire (baracă metalică)
în suprafață construită de 25 mp + teren intravilan, în suprafață de 54 mp, situate în localitatea
Alexandria, str. Libertății nr. 94 - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare diminuat cu 25%
pentru a doua licitație = 15.600 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii,
după caz: Creditori: A.J.F.P. Teleorman. Sarcini: Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota
de TVA ...%)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul ﬁxat în
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de
cumpărare; b) dovadă plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, achitată în contul IBAN
RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria mun. Alexandria; c)
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române,
copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/
pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele
asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - dovada emisă de
organele ﬁscale, că nu au obligații ﬁscale restante. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la
sediul nostru sau la telefon 0247.421176, int. 354.

înscriere; -copia actului de identitate; -copiile diplomelor de
studii şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări;
-copia carnetului de muncă sau,
după caz, adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă şi,
după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
publice; -cazierul judiciar;
-adeverinţă care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; -declaraţia
pe propria răspundere sau
adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie
politică. Adeverinţa care atestă
starea de sănătate conţine, în
clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia,
în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prezentate
vor fi în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Anunţul privind concursul şi
bibliografia sunt afişate la sediul
Primăriei Comunei Scoarţa,
strada Scoarţa, nr.110 şi pe siteul: www.primariascoarta.ro.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon: 0253.280.222.
l Casa Judeţeană de Pensii
Mehedinţi, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, B-dul Carol I,
nr.3, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante de inspector,
clasa I, grad profesional principal, din cadrul comp.Plăţi
Prestaţii al Direcţiei Stabiliri şi
Plăţi Prestaţii. Probele stabilite
pentru concurs: proba scrisă va fi
în data de 14.03.2017, ora 13.00,
iar data şi ora interviului se
afişează o dată cu rezultatele la

proba scrisă. Dosarele de
înscriere se vor depune în termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea III, la comp.Resurse
Umane. Condiţiile de participare
la concurs sunt: -Condiţiile
prevăzute la art.54 din Legea
nr.188/1999 (r2), cu modificările
şi completările ulterioare; -studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; -minim 5 ani
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice; -cunoştinţe de operare
pe calculator -nivel mediu sau
perfecţionări/ specializări atestate prin deţinerea unui certificat
ECDL. Bibliografia şi alte informaţii se pot obţine la sediul
instituţiei sau la telefon:
0252.341.377.
l Primăria Comunei Doclin, cu
sediul în localitatea Doclin, nr.1,
judeţul Caraş-Severin, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante de: Inspector, cl.I, grad
debutant, în cadrul Compartimentului Administraţie publică
locală. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
13.03.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 15.03.2017,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -condiţiile generale
prevăzute la art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarului public, republicată; -condiţii specifice: studii
universitare în specialitatea inginerie, absolvite cu diplomă de
licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -cunoştinţe operare PC.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în

termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăria Comunei Doclin, din
localitatea Doclin, nr.1, judeţul
Caraş-Severin. Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Comunei
Doclin, din localitatea Doclin,
nr.1, judeţul Caraş-Severin;
persoană de contact: Chivu
Ovidiu, tel./fax: 0255.527.001,
e-mail: primaria_doclin@yahoo.
com
l Spitalul Municipal Caracal, cu
sediul în Caracal, str.Plevnei,
nr.36, judeţul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată,
conform HG nr.286/2011, a
următoarelor posturi vacante
contractuale: 1.asistent medical
de balneofizioterapie debutant -1
post. Condiţii specifice de participare la concurs: -studii postliceale sau echivalente
-balneofizioterapie; -membru al
OAMGMAMR; -fără vechime în
specialitate. 2.spălătoreasă -2
posturi. Condiţii specifice de
participare la concurs: -studii:
şcoală generală; -fără condiţie de
vechime. Înscrieri în perioada:
13.02.2017-24.02.2017, zilnic,
între orele 07.30-09.00 şi 13.0014.30, la sediul unităţii; -proba
scrisă: 06.03.2017, ora 10.00;
-proba interviu: 09.03.2017, ora
10.00. Informaţii suplimentare:
la sediul unităţii, la telefon:
0249.512.880, int.190, pe: www.
smcaracal.webs.com
l Şcoala Gimnazială Ostroveni,
cu sediul în localitatea Ostroveni,
judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea
postului contractual temporar
vacant (1 normă) de administrator financiar, studii superioare
absolvite cu diplomă de licență
în domeniul economic, vechimea
nu este obligatorie, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația a-II-a. Anul 2017,
Luna 02, Ziua 22, Ora 13.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 22, luna 02,
anul 2017, ora 13.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor
vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. Hagiescu
SRL, cu domiciliul ﬁscal în sat Icoana, com. Ulmi, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 12892000.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv
TVA: Autoutilitară Ford Focus, an fabicație - 2002, GR-08-HMF, sș: WF0NXXGCDN2U256688, culoare gri, 5.625 lei; Autoutilitară Iveco Daily, an fabicație - 2001, GR-15-HMF, sș: ZCFC65A0005358126,
culoare - alb, 10.500 lei. Total: 16.125 lei. Cota TVA *): 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227 din anul
2015 privind Codul Fiscal. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P.
Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxă
participare licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali (bugetul de stat, bugeul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și, respectiv, la bugetul local, conform art. 250,
alin. (4), lit. I) din Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de Procedură Fiscală; că nu au obligații ﬁscale
restante; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul executat silit, pentru respectarea prevederilor art. 250, alin. (9). Cererea de înscriere
însoțită de documentația mai sus menționată se depune numai la Registratura Servicului Fiscal
Orășenesc Bolintin-Vale, situat în județul Giurgiu, oraș Bolintin-Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter,
ofertanții urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 261 din Legea nr. 207/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2015,privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon
numărul 0246.270520, persoana de contact: Iacob Ilie.
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desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 27 februarie 2017, ora
9.00; -proba practică în data de
28 februarie 2017, ora 9.00;
-proba interviu în data de 28
februarie 2017, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
superioare absolvite cu diplomă
de licență în domeniul economic;
-master, certificate/atestate în
domeniu, constituie avantaj;
-cunoştinţe operare PC (MS
Office, operare baze de date,
navigare Internet), programe de
contabilitate. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în perioada
13-17.02.2017, la sediul unităţii.
Relaţii suplimentare la sediul:
Şcoala Gimnazială Ostroveni,
persoană de contact: Grigore
Ioan, telefon: 0251.337.663.
l În conformitate cu Hotărârea
G u v e r n u l u i n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 ,
Unitatea Militară 02196
Mangalia, din Ministerul
Apărării Naționale, organizează
concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă nedeterminată de personal civil
contractual, astfel: -1 post de
referent de specialitate, gradul I,
în microstructura Cunoaștere și
asistență psihologică. Condiții
specifice de participare: 1)Studii
superioare de lungă durată (4 ani
cu diplomă de licență) sau absolvent învățământ tip Bologna
finalizat -3 ani studii universitare
de licență+2 ani studii universitare masterale, în domeniul
psihologie/psihosociologie/psihologie și asistență socială; 2)
Atestat cu drept de liberă practică în domeniul apărării, ordinii
publice și siguranței naționale,
pe treapta de specializare
autonom; 3)6 ani și 6 luni
-vechime în specialitatea studiilor superioare; - 1 post de şef
depozit, gradul II, la depozitul
materiale intendență. Condiții
specifice de participare: 1)Absolvirea de studii medii (cu diplomă
de bacalaureat); 2)Curs de
formare profesională: magaziner
sau contabil, recunoscut de
Ministerul Muncii sau Ministerul
Învățământului; 3)5 ani vechime
în muncă/3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor. Proba scrisă
(subiecte tip test grilă) -data:
22.03.2017, ora 10.00; Interviul:
-Referent de specialitate, gradul
I -data: 29.03.2017, ora 10.00;
-Șef depozit, gradul II -data:
29.03.2017, ora 11.00; -Data-limită de depunere a dosarelor:
24.02.2017, ora 15.30. Depunerea
dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul UM
02196 Mangalia, str.Portului,
nr.14, jud.Constanța, unde se vor
afișa și detalii organizatorice

necesare. Detaliile organizatorice
se vor publica şi pe site-ul: www.
navy.ro. Date de contact ale
secretariatului, telefon:
0241.751.358/interior: 168.
l Institutul Național de Boli
Infecțioase „Prof.Dr.Matei
Balș”, cu sediul în localitatea
București, str. Dr. Calistrat
Grozovici, nr. 1, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
temporar vacante, durată determinată, conform HG 286/2011.
Numele funcţiei: -1 (un) post
asistent social (S)- Compartiment Managementul Calităţii;
-0,5 normă asistent medical pr.
(PL) -Specialitatea Laborator
-Compartiment Prosectură; -1
(un) post inspector de specialitate, gr.IA (S) -Biroul Achiziţii
Publice şi Contractare.
Concursul se va desfăşura astfel:
-testarea psihologică în data de
27 februarie 2017, ora 10.00, la
sediul institutului; -proba scrisă
în data de 02 martie 2017, ora
10.00; -proba practică în data de
07 martie 2017, ora 10.00;
-termenul de depunere a dosarelor: 17 februarie 2017. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii pentru
funcţia de asistent social (S):
-diplomă de absolvire a şcolii de
specialitate; -6 luni vechime în
specialitate. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcţia de
inspector de specialitate, gr.IA
(S): -diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale
prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997,
privind echivalarea studiilor
absolvenților liceelor sanitare,
promoțiile 1976-1994, inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale
sanitare; -examen pentru obținerea gradului de principal în
specialitate; -5 ani vechime ca
asistent medical. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru funcţia de
economist, gr.I (S): -diplomă de
licenţă; -6 ani și 6 luni vechime în
specialitate; -constituie avantaj
experienţa în domeniul achizițiilor publice sau specializarea în
această activitate. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.
Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare la sediul: Institutul
Național de Boli Infecțioase
„Prof.Dr.Matei Balș”, persoană
de contact: ref.Stroe Mihaela,
telefon: 021.20.10.980, interior:

3055, e-mail: anca.stroe@mateibals.ro.
l Primăria Municipiului
Dorohoi organizează concurs în
data de 15.03.2017 orele 10.00,
proba scrisă și în data de
20.03.2017, orele 10 interviul
pentru ocuparea a 2(două)
funcţii publice de conducere:
-Director la Direcția taxe, impozite locale; -Director la Direcția
Patrimoniu. Principalele cerinţe
obligatorii de participare la
concurs: - studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; - vechime în specialitatea
studiilor minim 3 ani; - studii de
masterat sau postuniversitare
absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice, în
condiţiile legii; -Specialitatea
studiilor pentru funcția de
director taxe, impozite locale în
domeniul Știinţelor economice,
Științelor administrative; -Specialitatea studiilor pentru funcția
de Director Patrimoniu în domeniul Științelor agricole,
construcții, urbanism. Dosarele
de înscriere se pot depune la
Compartimentul resurse umane,
în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului. Pentru
relaţii suplimentare vă puteţi
adresa la Compartimentul
resurse umane, din cadrul
Primăriei Municipiului Dorohoi
sau la tel. 0231/610133, interior
114.

l UM 02214 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursuri de
ocupare pe perioadă nedeterminată a posturilor de personal
civil contractual vacante, astfel:
-3 posturi de referent de specialitate, gr.I (secretar)/studii superioare cu diplomă de licenţă în
domeniul Drept -specializările
Drept, Drept european şi internaţional, în domeniul Ştiinţe
administrative -specializarea
Administraţie publică, Administraţie europeană, Asistenţă
managerială şi secretariat, în
domeniul Ştiinţe ale comunicării
-specializarea Jurnalism, Comunicare şi relaţii publice, Ştiinţe
ale comunicării şi documentării,
în domeniul Sociologie -specializarea Sociologie, cu o vechime în
muncă de 6 ani şi 6 luni; -1 post
referent de specialitate, gr.I
(secretar)/studii superioare cu
diplomă de licenţă în domeniul
Drept -specializările Drept,
Drept european şi internaţional,
în domeniul Ştiinţe administrative -specializarea Administraţie
publică, Administraţie europeană, Asistenţă
managerială şi
1SJNǊSJBDPNVOFJ4UVMQJDBOJ KVEFǹVM4VDFBWB PSHBOJ[FB[ǊDPODVSTÔOEBUBEF
Secretariat, în
 PSBQSPCBTDSJTǊǵJ PSBJOUFSWJVM QFOUSV
domeniul Ştiinţe
PDVQBSFB GVODǹJFJ QVCMJDF EF FYFDVǹJF EF $POTJMJFS  DMBTB *  HSBE QSPGFTJPOBM
ale comunicării
EFCVUBOU ÔO DBESVM $PNQBSUJNFOUVMVJ BDIJ[JǹJJ QVCMJDF  QF QFSJPBEB
-specializarea
OFEFUFSNJOBUǊ%PTBSFMFEFÔOTDSJFSFMBDPODVSTTFQPUEFQVOFÔOUFSNFOEF
Jurnalism, Comunicare şi relaţii
[JMFEFMBEBUBQVCMJDǊSJJÔO.POJUPSVM0öDJBMBM3PNÉOJFJ 1BSUFBB***B MBTFEJVM
publice, Ştiinţe ale
1SJNǊSJFJDPNVOFJ4UVMQJDBOJ KVEFǹVM4VDFBWB%PTBSVMEFÔOTDSJFSFMBDPODVST
comunicării şi
USFCVJFTǊDPOǹJOǊÔONPEPCMJHBUPSJVEPDVNFOUFMFQSFWǊ[VUFMBBSUEJO)(
OS   NPEJöDBUǊ ǵJ DPNQMFUBUǊ EF )( OS  $POEJǹJJ EFdocumentării, în
domeniul SocioQBSUJDJQBSFMBDPODVSTǵJCJCMJPHSBöBTUBCJMJUǊTFBöǵFB[ǊBUÉUMBTFEJVM1SJNǊSJFJ
logie -specializarea
DPNVOFJ4UVMQJDBOJDÉUǵJQFTJUFVMBDFTUFJB3FMBǹJJTVQMJNFOUBSFTFQPUPCǹJOF
Sociolgie, în domeMB TFEJVM 1SJNǊSJFJ DPNVOFJ 4UVMQJDBOJ ǵJ MB OS EF UFMFGPO 
niul Administrarea afacerilor

-specializarea Administrarea
afacerilor, în domeniul Relaţii
internaţionale şi studii europene,
cu o vechime în muncă de 6 ani
şi 6 luni; -1 post referent de
specialitate, gr.I (secretar)/studii
superioare cu diplomă de licenţă
în domeniul Ingineria transporturilor -specializările Ingineria
transporturilor şi a traficului,
Ingineria sistemelor de circulaţie
feroviară, Ingineria sistemelor de
circulaţie rutieră, în domeniul
Administrarea afacerilor -specializarea Administrarea afacerilor,
în domeniul Ştiinţe administrative -specializările Administraţie
publică, Administraţie europeană, Asistenţă managerială şi
secretariat, cu o vechime în
muncă de 6 ani şi 6 luni; -2
posturi de referent de specialitate, gr.II (translator)/ studii
superioare cu diplomă de licenţă
în domeniul Limbă şi literatură
engleză, Limbă şi literatură
modernă engleză, Limbi
moderne aplicate -specializarea
traducere şi interpretare şi Limbi
moderne aplicate, cu o vechime
în muncă de 3 ani şi 6 luni; -1
post de referent de specialitate,
gr.II (manager baze de date)/
studii superioare cu diplomă de
licenţă în domeniul Ingineria
sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiilor, în domeniul
calculatoare şi tehnologia informaţiei -specializarea calculatoare, în domeniul ingineria
sistemelor -specializarea Automatică şi informatică aplicată;
Ingineria sistemelor multimedia,
cu o vechime în muncă de 3 ani
şi 6 luni. Concursurile vor avea
loc, astfel: -03.03.2017 (proba
scrisă); -09.03.2017 (proba practică); -15.03.2017 (interviul), la
sediul UM 02214 Bucureşti,
strada Antiaeriană, nr.6-8, Sector
5, Bucureşti. Data-limită de
depunere a dosarelor, la sediul
UM 02214 Bucureşti, este
24.02.2017, ora 15.30. Date de
contact: tel.021.410.01.50, interior: 0357, persoană de contact:
Lupu Octavian, secretar.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr. 5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: INFIRMIER-secţia Neonatologie , 1 post
vacant (contractual), conform
HG nr. 286 / 2011, HG nr. 1027 /
2014 şi Dispoziţia Primarului
General al Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 06.03.2017, ora 12.30;
-Proba practică, în data de
09.03.2017, ora 12.30; -Proba
interviu, în data de 14.03.2017 ,
ora 12.30. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: Condiţii Generale: cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; - vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unită-

ţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor
posturilor scoase la concurs; (candidatul/candidata) 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 incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiţii Specifice:
- Nivel de studii – generale; Curs de infirmiere organizat de
OAMGMAMR sau alţi furnizori
autorizaţi de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii
– act doveditor de absolvire.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de: 24.02.2017, ora 14.00, la
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii
suplimentare la Spitalului Clinic
de Obstetrică şi Ginecologie
„Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: Ec.
Manolache Elena, telefon: 021 /
303.50.50.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr.5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: infirmier, 2
posturi vacante (contractuale), 1
post-secţia OG I şi 1 post secţia
OG IV conform HG nr. 286 /
2011, HG nr. 1027 / 2014 şi
Dispoziţia Primarului General al
Municipiul ui Bucureşti nr.
1709/2014. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 06.03.2017, ora 09.00;
-Proba interviu, în data de
09.03.2017, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: condiţii
generale: - cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România; - cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; - vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; - capacitate deplină
de exerciţiu; - stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs; - (candidatul /candidata) 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 incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: - Nivel de studii – generale;
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- Curs de infirmiere organizat de
OAMGMAMR sau alţi furnizori
autorizaţi de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii
– act doveditor de absolvire.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs până la
data de: 24.02.2017, ora 14.00, la
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii
suplimentare la Spitalului Clinic
de Obstetrică şi Ginecologie
„Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: Ec.
Manolache Elena, telefon: 021 /
303.50.50.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr. 5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: Infirmier, 1
post temporar vacant (contractuale), -secţia OG I –Sala de
naşteri conform HG nr. 286 /
2011, HG nr. 1027 / 2014 şi
Dispoziţia Primarului General al
Municipiul ui Bucureşti nr.
1709/2014. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 27.02.2017, ora 09.00;
-Proba interviu, în data de
02.03.2017, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiţii generale: - cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în
România; - cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; - vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; - capacitate deplină
de exerciţiu; - stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs; - (candidatul/ candidata) 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 incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii
specifice: - Nivel de studii –
generale; - Curs de infirmiere
organizat de OAMGMAMR sau
alţi furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii – act
doveditor de absolvire. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la
data de: 17.02.2017, ora 14.00, la
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr. 5, sector 6. Relaţii
suplimentare la Spitalului Clinic
de Obstetrică şi Ginecologie
„Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: Ec.
Manolache Elena, telefon: 021 /
303.50.50.
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l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr. 5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: Referent-Birou RUNOS , 1 post
vacant (contractual), conform
HG nr. 286 / 2011, HG nr. 1027 /
2014 şi Dispoziţia Primarului
General al Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 07.03.2017, ora 12.30;
-Proba practică, în data de
10.03.2017, ora 12.30; -Proba
interviu, în data de 15.03.2017 ,
ora 12.30. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: Condiţii Generale: cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; - vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor
posturilor scoase la concurs; (candidatul/candidata) 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 incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii
specifice: - Nivel de studii –
medii; - Curs inspector resurse
umane– act doveditor de absolvire; - Experienţă în specialitateminim 3 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de:
24.02.2017, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii
suplimentare la Spitalului Clinic
de Obstetrică şi Ginecologie
„Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: Ec.
Manolache Elena, telefon: 021 /
303.50.50.
l Academia De Studii Economice Din Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale
vacante, de execuţie şi conducere, pe perioadă nedeterminată:
Direcţia Resurse Umane Consilier juridic: 1post studii superioare, nivelul studiilor: licenţă,
domeniul studiilor: drept/ştiinţe
juridice, vechime în specialitatea
postului: minim 3 ani, vechime
în muncă: minim 3 ani. Direcţia
Juridică şi Contencios Administrativ. Consilier juridic:1post
studii superioare, nivelul studiilor: licenţă, domeniul studiilor:
drept/ştiinţe juridice, vechime în
muncă: minim 4 ani;vechime în
specialitatea postului: minim 4

ani,; experienţă minim 3 ani
reprezentare în instanţele de
judecată; Biroul Control Financiar Intern. Referent: 1post
studii superioare,domeniul studiilor: economic, vechime în
muncă: minim 8 ani. Biroul
Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat. Şef
birou:1post nivelul studiilor:
superioare de lungă durată;
vechime în muncă: minimum 5
ani; Direcţia Managementul
Cercetării şi Inovării. Referent:
1post studii superioare, vechime
în muncă:5 ani; alte competenţe:
experienţă minimum 2 ani în
lucrul cu proiecte. Direcția de
Achiziții Publice. Şef serviciu:1post studii superioare,
diplomă de licență, de lunga
durata, domeniul studiilor:
juridic/economic/administrație
publică/tehnic;specialitatea
postului: activitatea de achiziţii
publice,vechime în specialitate:
minim 3 ani în specialitatea
postului; vechime în funcții de
conducere: min 2 ani;certificat de
expert Achiziții Publice, recunoscut de Autoritatea Națională
pentru Calificări. Inginer:1post
studii superioare, diplomă de
licență, de lunga durata, domeniul studiilor: tehnic, specialitatea construcţii/instalații
;specialitatea postului: activitatea de achiziţii publice,vechime
în specialitate: minim 5 ani în
domeniul studiilor absolvite/
achiziţii/achiziţii publice;
Direcţia Tehnologia Informației
și Comunicații – Serviciul Informatică. Analist:1post studii
superioare, domeniul studiilor:
diplomă de calificare în domeniul informatic, vechime în
specialitatea postului: minim 4
ani pe post similar ca analist
programator și minim 3 ani ca
programator SQLServer. Analist
(pe perioadă determinată de 1
an) :1post studii superioare,
domeniul studiilor: diploma de
calificare în domeniul informatic, vechime în specialitatea
postului: minim 25 ani pe post
similar. Direcţia Tehnică/Serviciul Tehnic Investiţii. Inginer:
1post studii superioare finalizate
cu licenţă, specialitatea: instalații, vechime în specialitatea
postului: 2 ani. Inginer: 1post
studii superioare finalizate cu
licenţă, specialitatea: tehnică.
Direcţia Administrativă / Serviciul Administrativ. Inginer:1post
studii: tehnice superioare, specialitatea: inginer mecanic, electric,
electromecanic, alte competenţe:experienţă anterioară pe o
poziţie similară; experienţă
anterioară ca şi automatist instalaţii frigotehnice şi/sau frigotehnist cunostinţe service în
domeniul centralelor termice;
cunoştinţe tehnice temeinice &
experienţă în service-ul maşinilor
unelte cu comandă numerică
CNC; Tehnician: 1post studii
medii, specialitatea: tehnic;
Îngrijitor:2posturi studii medii,
profesionale, sau cursuri calificare. Şofer:2 posturi, studii
medii, profesionale, sau cursuri
calificare, domeniul studiilor:
conducător auto vechime în
specialitatea postului: minim 3
ani. Muncitor calificat (tinichigiu):1post studii medii, profesionale, certificat calificare,
domeniul studiilor: confecţii
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metalice – tinichigerie, vechime
în specialitatea postului: minim 2
ani. Muncitor calificat (parchetar
– linolist):1post studii medii,
profesionale, certificat calificare,
domeniul studiilor: parchetar,
vechime în specialitatea postului:
minimum 2 ani. Muncitor calificat (instalator):2posturi studii
medii, profesionale, certificat
calificare, domeniul studiilor:instalaţii sanitare şi de încălzire,
vechime în specialitatea postului:
minim 2 ani. Muncitor calificat
(electrician):1posturi studii
medii, profesionale, certificat
calificare, domeniul studiilor:tehnice, vechime în specialitatea
postului: minim 2 ani. Muncitor
calificat (zugrav - rigipsar):2posturi studii medii, profesionale,
sau cursuri calificare, domeniul
studiilor:zugrăveli vopsitorie,
montarea pereţilor şi plafoanelor
de gipscarton, vechime în specialitatea postului: minimum 2 ani.
Centrul de Perfecţionare /
Complex Predeal. Portar: 1post
studii medii, profesionale,certificat de calificare,domeniul
studiilor:agent de pază sau
fochist. Direcţia Socială/ Serviciul Social. Muncitor calificat
(electrician): 1 post, studii: medii
generale,certificat calificare
profesională de electrician.
Muncitor calificat (instalator): 3
posturi studii medii, generale,certificat calificare profesională
de instalator. Facultatea de
Relații Economice Internaționale. Secretar şef facultate: 1post
studii superioare, vechime în
muncă: minimum 20 ani;
vechime în specialitatea postului:
minim 10 ani; vechime în funcţie
de conducere (pentru posturile
de conducere): 10 luni; Facultatea Administrarea Afacerilor
cu predare în limbi Străine/
Secretariat Facultate. Secretar
facultate: 1post studii superioare. Secretar decan: 1post studii
superioare. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică. Secretar facultate:
1post studii superioare. Secretar
departament: 1 post studii superioare. Tehnician: 1 post studii
medii, domeniul studiilor: informatică sau cursuri de informatică; Locul de desfăşurare a
concursului (scris/practică): sala
0420, data: 06.03.2017,ora: 9.00.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 23.02.2017, ora
12. Interviul se va desfaşura în
data de 10.03.2017 ulterior afişării
rezultatelor probelor scrise/practice. Date contact secretar comisie
concurs: Stamate Carmen Tel.
0213191900/466. Informaţii suplimentare găsiţi pe site – ul: http://
resurseumane.ase.ro. Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

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 17.060Lei.
0232.270.997.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
l Apartament de vanzare 2
camere, decomandat, situat
central pe strada Dimitrie

Pompei nr.5, parter cu acces
separat/direct din strada, bloc
construit in anul 1984, izolat
termic, renovat recent, totul nou.
Apartamentul are urmatoarele
dotari: centrala marca Vaillant,
tevi cupru, instalatie electrica
noua, faianta, granit in hol, baie
si bucatarie, parchet triplustratificat in camere, usi interior din
lemn masiv de pin, usa intrare
metalica dubla, faianta, calorifere noi din aluminiu, termopane, lavabila, gratii exterior din
fier forjat. Locuinta este la 5 min
distanta de Mall Promenada si
metrou statia Aurel Vlaicu si
statia Pipera, 3 min. distanta de
Iride Business Park, Floreasca
Tower, Sky Tower. Pretabil locuinta dar si activitate comerciala.
Se vinde la pretul de 59.500
Euro. 0749587950

CITAȚII
l Plian Elena cheama in judecata pe Plian Virgilica pe data de
1 . 0 3 . 2 0 1 7 i n d o s a r u l n r.
16765/193/2016 avand ca obiect
divort.
l Șerban Gabriela chem în judecată pe Șerban Sică, dosar
24663/245/2016, Judecătoria
Iași, la data de 09.03.2017,
obiect: divorț.
l Se citează parata Muraru
Tereza la Judecătoria Moineşti,
dosar 4664/260/2015, termen de
judecata 21.03.2017 obiect
perfectare vânzare cumpărare,
reclamant Argint Dumitru.
l Se citează numitul Cocoloș
Ștefan, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Gîngiova, Dolj, în
dosarul 1445/304/2016 la Judecătoria Segarcea în termenul din
13.03.2017 în proces cu Cocoloș
Ioan și Primăria Gîngiova, Autoritatea Tutelară pentru declararea judecătorească a morții.
l Se citează numitul Stoica
Samir Octavian, cu ultimul
domiciliu în Rm. Vâlcea, str.
Calea București, nr. 21, Județul
Vâlcea, în calitate de recurent-pârât, în dosarul nr.
12492/288/2012 al Tribunalului
Vâlcea, cu termen de judecată la
data de 09.03.2017.
l Moştenitorii defunctei Glavu
Lina, decedată la data de
26.12.1989, cu ultimul domiciliu
în Bucureşti, str. Dumitru
Lemnea nr. 20, sector 1, sunt
chemaţi în ziua de 27.02.2017
ora 11 la sediul BIN Pisano
Claudia Elena, în Bucureşti, str.
C C Arion nr. 14, parter, ap.1,
sector 1, în vederea dezbaterii
succesiunii. În caz de neprezentare se va actiona în conformitate cu prevederile legale. Relatii
la tel/fax. 021.420.34.78.
l Moştenitorii defunctului
Glavu Nicolae, decedat la data
de 21.06.2008, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Dumitru
Lemnea nr. 20, sector 1, sunt
chemati în ziua de 27.02.2017
ora 11 la sediul BIN Pisano
Claudia Elena, în Bucureşti, str.
CC Arion nr. 14, parter, ap. 1,
sector 1, în vederea dezbaterii
succesiunii. În caz de neprezentare se va acţiona în conformi-

tate cu prevederile legale. Relatii
tel/fax. 021.420.34.78
l Se citează pârâtul Iliuță
Constantin, domiciliat în Iași,
Str. Clopotari nr. 11, bl. 628, sc.
B, ap. 3, et. 1, în Dosar nr.
12649/245/2016, termen
01.03.2017 C38 M, ora 8.30,
Judecătoria Iași în contradictoriu cu Iliuță Oana, pentru
divorț cu minori.
l Numitul Bogzeanu Costinel,
cu ultimul domiciliu cunoscut in
sat Soldanu, Comuna Soldanu,
Jud.Calarasi, este chemat in
judecata in calitate de parat de
catre SC Roli Trans SRL, in
calitate de reclamant, in dosarul
nr. 29700/3/2016, avand ca obiect
actiune in raspundere patrimoniala, pe rolul Tribunalului
Bucuresti, Sectia a-VIII-a
Conflicte de Munca si Asigurari
Sociale Complet C11 la data de
28.02.2017, ora 08:30.

NOTIFICĂRI
l Lichidator Judiciar C.I.I.
Palaş-Alexandru Alina notifică
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei impotriva Sc
Dyrus Line Srl din Ploiești,
Prahova, Cui 26215267,
J29/1664/2009, La Tribunalul
Prahova – dosar 6945/105/2016,
termen inregistrare creante 02
martie 2017, termen tabel preliminar 13 martie 2017, termen
tabel definitiv 06 aprilie 2017,
sedinta adunarii creditorilor 17
martie 2017 Ora 10:00.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa in dosarul nr.
7923/105/2015*, Tribunal
Prahova, conform sentintei nr. 91
din data de 18.01.2017 privind pe
SC Vamydan SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță
03.03.2017, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
23.03.2017, întocmirea tabelului
definitiv 14.04.2017, prima
Adunare a Creditorilor avand loc
in data 28.03.2017, orele 12.00 la
sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa in dosarul nr.
6 9 4 6 / 1 0 5 / 2 0 1 6 , Tr i b u n a l
Prahova, conform sentintei nr.
114 din data de 20.01.2017
privind pe SC Tinna Mobdesign
SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță 06.03.2017,
întocmirea tabelului preliminar
al creanțelor 27.03.2017, întocmirea tabelului definitiv
21.04.2017, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data
03.04.2017, orele 12.30 la sediul
administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et.7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL, in calitate
de administrator judiciar in
dosarul nr. 7890/105/2015 aflat
pe rolul Tribunalului Prahova
privind pe SC Corex & C.B.
SRL, avand in vedere Planul de
reorganizare votat de Adunarea
Creditorilor din 17.10.2016 si

11.01.2017 si confirmat de judecatorul sindic, precum si Regulamentul privind darea in plata a
bunurilor imobile aflate in patrimoniul debitoarei si mentionate
in Planul de reorganizare, regulament ce a fost votat de
Adunarea Creditorilor din
11.01.2017, anunta ca in ziua de
16.02.2017, orele 11.30, se va
incheia Procesul – verbal de dare
in plata a bunurilor imobile
mentionate in Planul de reorganizare catre creditoarele SC
Stone Group SRL si SC Andaluza Cont SRL.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al
Asociației Proprietarilor de
Păduri în Indiviziune Loviștea și
Asociații, în conformitate cu
prevederile din statutul de organizare și funcționare convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Asociației pentru data de
25.02.2017, ora 10.00 la sediul
Ocolului Silvic Clăbucet din
satul Călinești, oraș Brezoi, jud.
Vâlcea, nr. 4, cu următoarea
ordine de zi: 1. Dare de Seamă a
Consiliului de Administrație; 2.
Raport al Comisiei de cenzori; 3.
Aprobare Buget Asociație 2017;
4. Dare de Seamă Șef Ocol Silvic
Clăbucet; 5. Aprobare Buget
Ocol Silvic Clăbucet 2017; 6.
Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al Asociației; 7. Discuții.
l Convocator. Administratorul
unic al Societatii Produse Ceramice S.A., cu sediul in Mun.
Gherla, str. Fizesului nr.20, jud.
Cluj, avand numar de ordine in
registrul comertului
J12/3691/1991, CUI RO 202018,
convoaca toti actionarii inscrisi
in registrul actionarilor pana la
data de 10 martie 2017, la
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii
Produse Ceramice S.A. in data
de 13 martie 2017, ora 9, la
sediul societatii. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare
pentru desfasurarea adunarii, a
doua convocare este pentru data
de 14 martie 2017, in acelasi loc,
la aceeasi ora si cu aceeasi ordine
de zi. ORDINEA DE ZI. 1.
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița.
Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Dosar de executare nr.
169040212959/2017. Anunț
privind anularea licitației pentru vânzarea bunurilor imobile. În temeiul art. 234, alin.
1, lit. c din Legea nr. 207/
2015, privind Codul de
procedură fiscală, republicat,
Administrația Judeteană a
Finanțelor Publice Ialomița,
prin Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Fizice, anuntă anularea licitației
nr. 335156/27.01.2017, din
data 14 februarie 2017, ora
10.00, organizată pentru
bunurile imobile, aparținând
debitorului Oltei Paul, cu sediul în localitatea Rovine, jud.
Ialomița.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Modificarea actului constitutiv al
societatii, in sensul: a) Modificarea prevederile din statut,
referitoare la scopul si obiectul
principal de activitate al societatii astfel: “Obiectul principal
de activitate al societatii va fi in
domeniul cresterii animalelor
(014) si consta in: 0142 – Cresterea bovinelor pentru carne; b)
Completarea obiectul de activitate al societatii, inscris la Art.6
din statut, cu urmatoarele activitati, codificate conform CAEN:
0111 - Cultivarea cerealelor
(exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare
de seminţe oleaginoase, 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi
tuberculilor, 0116 - Cultivarea
plantelor pentru fibre, 0119 Cultivarea altor plante nepermanente, 0124 - Cultivarea fructelor
seminţoase şi sâmburoase, 0127
- Cultivarea plantelor pentru
prepararea băuturilor, 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a
plantelor de uz farmaceutic,
0129 - Cultivarea altor plante
permanente, 0130 - Cultivarea
plantelor pentru înmulţire, 0141
– Cresterea bovinelor de lapte,
0143 - Creşterea cailor şi a altor
cabaline, 0145 - Creşterea
ovinelor şi caprinelor, 0146 Creşterea porcinelor, 0147 Creşterea păsărilor, 0149 Creşterea altor animale, 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura
vegetală combinată cu creşterea
animalelor), 0161 - Activităţi
auxiliare pentru producţia vegetală, 0162 - Activităţi auxiliare
pentru creşterea animalelor, 0163
- Activităţi după recoltare, 0164
- Pregătirea seminţelor în
vederea însămânţării, 0210 Silvicultură şi alte activităţi
forestiere, 0220 - Exploatarea
forestieră, 0230 - Colectarea
plantelor şi fructelor din flora
spontană (excl. material lemnos),
0312 - Pescuitul în ape dulci,
0322 - Acvacultura în ape dulci;
c) Modificarea articolele referitoare la administrarea societatii,
astfel: “Societatea a optat pentru
sistemul unitar de administrare.
Ea va fi administrata de un
administrator unic. Administratorul are un mandat de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi reales pentru
noi mandate de 4 ani. El reprezinta societatea în relaţiile cu
terţii, coordoneaza si supravegheaza activitatea societatii,
exercita atributiile de conducere
curenta a ei. In calitate de reprezentant semnează actele ce o
angajează faţă de terţi. Administratorul va putea exercita orice
act care este legat de administrarea societăţii şi care corespunde interesului acesteia. Pe
durata mandatului, administratorul nu va fi salariatul societatii.
El va fi remunerat in temeiul
contractului de administrare
incheiat cu societatea, remuneratia sa urmand a fi aprobata
anual de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. El va
incheia un contract de raspundere profesionala valabil pe toata
durata exercitarii mandatului
sau. Prevederile prezentului
articol sunt aplicabile şi operaţiunilor în care una dintre părţi este
soţul administratorului sau rudă
sau afin, pană la gradul al
patrulea inclusiv, de asemenea,

dacă operaţiunea este incheiată
cu o societate civila sau comerciala la care una din persoanele
anterior menţionate este administrator sau director ori deţine,
singură sau impreună, o cota de
cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu
exceptia cazului in care una
dintre societăţile respective este
filiala celeilalte.” Prevederile
privind administrarea societatii
inlocuiesc actualele dispozitii din
statut, referitoare la consiliul de
administratie, inserate la art. 10,
12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 si 21,
urmand ca restul articolelor sa
fie renumerotate. 2.Diverse

LICITAȚII
l Comuna Ruginoasa, jud.Iaşi,
organizează în data de
15.03.2017, ora 11.00, licitaţie
publică privind concesionarea
imobilului format din Clădire
„Magazie-hală” în suprafaţă de
1.077,31mp și teren în suprafaţă
de 10.000mp (1,00ha) situat în
intravilanul satului Rediu T12
-parcela 554/2, care face parte
din domeniul privat al comunei
Ruginoasa, judeţul Iaşi. Persoanele fizice şi juridice interesate
pot achiziţiona caietul de sarcini
începând cu data de 15.02.2017,
la sediul Primăriei Ruginoasa, de
unde pot obţine şi relaţii suplimentare la tel.0232.734.361.
l Comuna Miroslava, județul
Iași, organizează licitație publică
deschisă, în data de 22.02.2017
pentru: -Concesionare teren în
suprafață de 50 m.p., T. 29 –orele
11.00. Prețul minim de pornire al
licitației publice deschise este de
83 lei/ an. -Concesionare teren în
suprafață de 1116 m.p., T. 54 –
orele 12.00. Prețul minim de
pornire al licitației publice
deschise este de 1.384 lei/ an.
-Concesionare teren în suprafață
de 15,00 ha, T. 25 –orele 13.00.
Prețul minim de pornire al licitației publice deschise este de
23.134 lei/ an. -Caietul de sarcini
poate fi obținut de la Biroul
Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Miroslava, județul Iași.
Costul Caietului de sarcini este
50 lei. Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.02.2017, orele
10.00.
l Anduţu Distribution SRL - in
faliment, prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, anunta
vanzarea prin negociere directa,
conform art. 118 din Legea nr.
85/2006, a proprietatii imobiliare
compusa din teren intravilan
fâneață situată în com Predeal –
Sarari, sat Vitioara de Sus în
suprafață de 2174 mp, inscrisa in
Cartea funciara nr. 20013, nr.
cadastral 142, imobil asupra
caruia este instituita sarcina ipoteca in favoarea Ronin Impex
SRL, ce va fi radiata conform
art. 53 din Legea nr. 85/2006,
vanzare aprobata de Adunarea
creditorilor din data de
03.02.2017. Cel mai mare pret
oferit la data prezentului anunt
este 10.200 lei, pasul de supraofertare este de 1.000 lei. Persoanele interesate sunt obligate sa
achizitioneze caietul de prezentare de la sediul lichidatorului şi
sa depuna oferta impreuna cu
taxa de garanţie de 2.000 lei
pana la data de 02.03.2017.

Negocierea si incheierea actului
de adjudecare se va face la data
de 03.03.2017 ora 14/00 la sediul
lichidatorului din str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax: 0244 519800.
l Rotomotor SRL Galaţi, C.U.I.
1 1 5 3 8 3 2 4 , D o s a r n r.
4065/121/2015, scoate la vânzare
prin licitaţie publică, în datele de:
13,20,27.02.2017, ora 12.00
următoarele bunuri: autoutilitară
Dacia (2005) și autoturism
Wolkswagen Passat (1996). Licitațiile vor avea loc la cel mai
mare preț oferit cu condiția să
existe minim două oferte. Ultimele licitații au fost organizate la
50% din prețul stabilit prin
raportul de evaluare, respectiv:
autoutilitară Dacia preţ 2.200 lei,
autoturism Wolkswagen Passatpreţ 2.375 lei. Prețurile nu includ
TVA. Ofertanţii vor achita până
la ora licitaţiei contravaloarea
Caietului de sarcini şi garanţia
de 10% din preţul de vânzare.
Prezentul anunţ constituie şi
notificare către creditori, debitori
şi orice altă persoană interesată
în cauză. Relaţii suplimentare la
telefon 0236/470525;
0722/654481.
l Lichidatorul judiciar R&R
Proinsolvenţa SPRL al SC
Bachus SA, organizează
vânzarea prin licitaţie publică în
zilele de 14, 21 si 28 martie, 04,
11, 18 aprilie 2017 ora 14.00 la
sediul său din Buzău, Str.Obor,
Bloc 11, Sc.B, Ap.1, pentru:1.
Spaţiu comercial situat în Buzau,
bd.Unirii, bl.12E, parter, in
suprafata utila de 144 mp. Preţ
de pornire- 129.000 euro.
Vânzarea nu este purtătoare de
TVA. Licitaţia cu strigare este
competitiva şi se va desfăşura
potrivit Regulamentului aprobat
de adunarea creditorilor, care se
poate procura de la sediul lichidatorului judiciar. Pasul de licitaţie este de 5% din preţul de
pornire. Taxa de participare la
licitaţie este de 500 lei şi nu se
restituie iar garanţia de participare este de 10% din valoarea
bunului licitat. Garanţia de
participare se achita in contul
nr.RO46RZBR000006000
7997021 deschis la Raiffeisen
Bank- Suc Buzau pe numele SC
Bachus SA, având CIF
RO1167164. Înscrierile se vor
face cel târziu cu o zi înainte de
data licitaţiei, când se va face şi
dovada achitării garanţiei de
participare. Relaţii la:
0238/716.095; 0745.400.275.
l Debitorul SC Recisev Plast
SRL cu sediul în Dr.Tr. Severin,
str. Padeș, nr. 6, jud. Mehedinţi,
J25/169/2011, CIF 28399034,
aflata în procedură de faliment
in bankruptcy, en faillite în dosar
nr. 3395/101/2014 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL, anuntul faptul ca la
rubrica din publicatia prezentata
in ziarul Jurnalul National din
data de 09.02.2017 cu privire la
valorificarea bunurilor imobile
(Aparatament 3 camere situate
în Constanta, str. B –dul
Mamaia, nr. 190, judeţul
Constanta – 2 buc. si spatiu
comercial demisol, cu suprafata
de 130,52 mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul
Mamaia, nr. 190, judeţul

Constanta) din proprietatea
debitoarei SC Recisev Plast SRL
se va citi “Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului
nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de
20.02.2017 orele 12:00.” Relaţii
la sediul lichidatorului judiciar
din loc. Dr.Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi,
telefon 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.
l Oraşul Uricani, cu sediul în
Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod
fiscal 4634647, tel. 0254.511121,
fax. 0254.511127, e-mail: primariauricani@gmail.com, anunţă
organizarea în data de
06.03.2017 ora 12:00 la sediul sus
menţionat a licitaţiei în vederea
concesionării: - Imobilul (teren şi
construcţie) - Depozit de Explozivi, situat în Valea de Brazi –
Oraşul Uricani, înscris în CF
nr.2267, nr. cadastral/topografic
3898. Documentaţia de atribuire,
caietul de sarcini precum şi
planurile de situaţie cu identificarea imobilului (teren şi
construcţie) care se concesionează pot fi obţinute sau consultate la sediul Primăriei Oraşului
Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6,
persoană de contact: Săvulescu
Cristian, Consilier Juridic.
Costul documentaţiei de atribuire este de 200 lei. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor
este: 27.02.2017. Ofertele se
depun la sediul Primăriei
Oraşului Uricani, din str. 1 Mai,
nr. 6 până la data de 03.03.2017
ora 12:00. Ofertele se depun
într-un singur exemplar original.
Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor va avea loc în data de
06.03.2017, ora 12:00, Sala de
Şedinţe a Primăriei Oraşului
Uricani din str. 1 Mai, nr. 6. În
situaţia neprezentării a cel puţin
trei oferte, licitaţia se anulează şi
va fi reluată în data de
13.03.2017, ora 12:00. Acţiunea
în justiţie pentru soluţionare litigiilor apărute se introduce la
Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Judeţean
Hunedoara din localitatea Deva,
str. 1 Decembrie, nr. 35, tel.
0254.211574, fax. 0254.216333,
e-mail: lbenta@iust.ro. Anunţul
de licitaţie a fost transmis pentru
publicare la data de 07.02.2017.
l Debitorul SC Recisev Plast
SRL cu sediul în Dr.Tr. Severin,
str. Padeș, nr.6, jud. Mehedinţi,
J25/169/2011, CIF: 28399034,
aflata în procedură de faliment
in bankruptcy, en faillite în dosar
nr. 3395/101/2014 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL, scoate la vânzare: Proprietate imobiliara apartament cu 3 camere, etaj 2, ap.3 cu
suprafata de 60,47 mp, suprafata
balcon de 5,06 mp, cote parti
comune de 7,54 mp si cote de
Teren de 13,11 mp, situat în
Constanta, str. B –dul Mamaia,
nr. 190, judeţul Constanta, avand
numar cadastral 200125-C1-U6
la pretul de 285.500,00 lei Proprietate imobiliara apartament cu 3 camere, etaj 2, ap.4 cu
suprafata de 68,41 mp, suprafata
balcon de 5,67 mp, cote parti
comune de 8,54 mp si cote de
Teren de 14,83 mp, situat în loca-

litatea Constanta, str. B –dul
Mamaia, nr. 190, judeţul
Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-U7 la pretul de
322.400,00 lei. - Proprietate
imobiliara spatiu comercial
demisol, cu suprafata de 130,52
mp, situat în localitatea
Constanta, str. B –dul Mamaia,
nr. 190, judeţul Constanta, avand
numar cadastral 200125-C1-U1
la preţul de 484.100,00 lei. Preturile nu includ TVA. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile * proprietati
imobiliare * descris anterior, o
reprezinta sentinta din data de
16.09.2015 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic
in dosarul de insolvență nr.
3395/101/2014 af lat pe rolul
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia
va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. Severin,
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 20.02.2017 orele
1200. Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să depuna
o garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei și să
achiziționeze caietul de sarcină
în suma de 1000,00 lei. Contul
unic de insolvență al debitoarei
SC Recisev Plast SRL este:
RO26CARP026001034072RO01
deschis la Banca Carpatica
Sucursala Dr.Tr.Severin. Somam
pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la
sediul lichidatorului judiciar din
loc. Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi,
telefon 0742592183, tel./fax:
0252354399 sau la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.
l Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în
localitatea Tg-Jiu, str. Alexandru
Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj,
telefon 0253/205411, fax
0253/227280, având CIF
30267310, atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj sub numărul
J18/311/31.05.2012, cont virament RO 59 RZBR
0000060014652248 deschis la
Raiffeisen Bank - Sucursala Tg.
Jiu, reprezentată legal prin
domnul Sorinel Gheorghe BOZA
– Presedinte Directorat si
domnul Laurenţiu Ion Ciobotărică – Membru Directorat, in
calitate de vanzator, anunta
public valorificarea prin vânzare
a urmatoarelor utilaje miniere
(mijloace fixe): - Lotul 1: excavator cu rotor ERc 470 x 15/3,5.
Pretul minim de acceptare în
licitatie este de 3.351.420,00 lei; Lotul 2: excavator cu rotor ERc
1400 x 30/7. Pretul minim de
acceptare in licitatie este de
13.995.904,00 lei; - Lotul 3:
masina de haldat MH 6500 x 90.
Pretul minim de acceptare in
licitatie este de 8.743.412,00 lei; Lotul 4: draglina electrica pasitoare ES 10/70UE. Pretul minim
de acceptare în licitatie este de
2.822.220,00 lei. Plata contravalorii mãrfii se face în lei.
Tipul licitatiei: deschisã, cu
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ofertã de pret în plic închis.
Documentele de înscriere si
participare la licitatie se depun la
sediul Complexul Energetic
Oltenia S.A.- în perioada
13.02.2017 - 22.02.2017 în zilele
de luni pânã vineri între orele
08°°-15°° (termenul limita de
depunere a documentelor de
inscriere si participare este
22.02.2017, ora 900), la Registratura CE Oltenia SA si vor
include: 1. cererea tip de înscriere
aflată în documentaţia de atribuire; 2. dovada constituirii
garantiei de 5% din pretul de
acceptare la licitatie (pentru
fiecare lot ofertat); 3. celelalte
documente prevãzute în documentaţia de atribuire; Documentaţia de atribuire se poate ridica
de la sediul CE Oltenia SA,
Serviciul Achiztii Lucrari si
Servicii pentru Activitatea
Miniera, începând cu data de
13.02.2017. Preselectia v-a avea
loc in data de 22.02.2017, ora
10:00. Vor fi declarati calificati
pentru licitatia din data
22.02.2017, ora 12°°, numai
participantii care prezinta toate
documentele de calificare solicitate prin Documentatia de Licitare. Garantia de 5% (lotul 1 =
167.571,00 lei; lotul 2 =
699.795,00 lei, lotul 3 =
437.170,00 lei si lotul 4 =
141.111,00 lei) din pretul minim
de acceptare la licitatie, pentru
fiecare lot, se depune în lei în
contul RO 59 RZBR 0000 0600
1465 2248 Raiffeisen Bank-Sucursala Tg-Jiu si este obligatorie
confirmarea depunerii prin
aparitia sumei în extrasul de cont
cel mai târziu în data de
21.02.2017, ora 12.00. În caz de
imposibilitate a semnãrii
contractului de vânzare-cumpãrare sau de neexecutare a
acestui contract din vina licitantului câstigator, acesta pierde
garanţia de participare. Taxele
aferente contractului de vânzare-cumpãrare cad în sarcina
cumpãrãtorului. Pentru participantii care nu-si adjudecã licitatia, garantia de 5% se
returneazã în maxim 3 zile
lucrãtoare de la data adjudecãrii
licitatiei. Licitatia cu ofertã de
pret în plic închis va avea loc în
ziua de 22.02.2017, cu începere
de la ora 12:00 si pot participa
persoane juridice române sau
strãine care îsi manifestã dorinta
de a dobândi marfa, în conditiile caietului de sarcini. Informatii privind desfãsurarea
licitatiei se pot obtine zilnic la
sediul CEO SA din Tg.-Jiu Serviciul Achiztii Lucrari si
Servicii pentru Activitatea
Miniera, tel. 0372/819778 si fax
0253/222015.
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 imobiliarateren- situat in Zona Antibiotice,

publicitate

14

VINERI / 10 FEBRUARIE 2017
jud.Iasi, cu front la E583, avand
suprafata de 8.558 mp. Pretul de
vanzare fiind in cuantum de
682.619,40lei (respectiv
154.038EUR) (60% din valoarea
de evaluare), (fara TVA).
Persoanele 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 16.02.2017orele
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
17.02.2017 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 creditorilor
din data de 16.06.2016. Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului
de organizare şi desfăşurare 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 Regulamentul de organizare şi desfăsurare 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.
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi, până la data de 16.02.2017
orele 12.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela
la telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890.
l În temeiul art.250 alin.(1) din
Legea nr.207/2003 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
se face cunoscut că în ziua
de 23 luna Februarie, anul 2017,
ora 10.00, în localitatea Letea
Veche, str.Al.I.Cuza, nr.220,
Com.Letea Veche, Jud.Bacău, se
vor vinde prin licitație, în temeiul
titlului executoriu
nr.6046/23.06.2014, următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului Societatea Agricolă
Speranţa, cu ultimul domiciliu
fiscal în localitatea Letea
Veche, Com.Letea Veche, cod de
identificare fiscala 282110: 1.
Clădire depozitat furaje
(Fânărie) având suprafaţa
construită de 853mp, intabulat
cu nr. Cadastral 60334-C2.
Imobilul este realizat din stâlpi
prefabricaţi din beton armat,
pardoseală din beton, acoperişul
fiind din ferme metalice acoperite cu tablă ondulată, parţial
deteriorat. Preţul de pornire a
licitaţiei va fi de 97.200Lei
(exclusiv TVA). 2.Siloz descoperit având suprafaţă construită
de 1.347mp, pardoseală din
beton şi împrejmuit cu plăci din
beton armat, având numărul
cadastral 60334-C3. Preţul de
pornire a licitaţiei va fi de
55.000Lei (exclusiv TVA). 3.
Magazie depozit pentru pregătire
furaje (fostă moară) având

suprafaţă construită de 565mp,
cu nr. cadastral 60334-C1. Preţul
de pornire a licitaţiei va fi de
99.000Lei (exclusiv TVA). 4.
Magazie şi copertină cu o structură din stâlpi armaţi prefabricaţi, fundaţii din beton şi
închideri perimetrale din cărămidă (partea închisă)- stâlpi de
fier încastraţi în cuzineţi de beton
cu acoperiş din ferme metalice şi
tablă ondulată neagră, vopsită.
Pardoseala este din beton.
Imobilul are suprafaţa construită
de 694mp şi este întabulată cu nr.
cadastral 61208-C1. Există
racorduri la utilităţi (energie
electrică, hidranţi, şanţuri de
scurgere, paratrăznet). Preţul de
pornire a licitaţiei va fi de
160.000Lei (exclusiv TVA). 5.
Grajd stabulaţie nr.2 având
suprafaţa construită de 694mp şi
este înscris în cartea funciară cu
nr.61208-C2. Imobilul are structura din stâlpi armaţi prefabricaţi, fundaţii din beton, închideri
perimetrale din cărămidă cu
pardoseală din beton. Acoperişul
este realizat din ferme metalice şi
tablă ondulată vopsită. Există
racordări la utilităţi sau instalaţii
utilitare. La prețul de adjudecare
se va aplică TVA-ul aferent. Cota
de taxa pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor
mobile este 19%. La licitație se
vor prezenta oferte de cumpărare scrise cu prețul pornind de
la valoarea minimă arătată mai
sus. Bunurile susmenționate sunt
grevate de următoarele sarcini:
Proces-Verbal de Sechestru nr.
3972/11.04.2016 emis de
Comuna Letea Veche, Act administrativadresa
nr.2992/20.03.2012 a Judecătoriei
Bacău, Somaţia nr.481/2011
emisă de BEJ Chiticeanu Florin
pentru suma de 3884,90Lei
(pentru imobilul intabulat sub
nr.60334-C1, C2,C3, 61208-C1,
C2. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor
bunuri să înştiinţeze despre
aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru
vânzare. Preţul de pornire al
licitaţiei va fi de 411.200Llei
(exclusiv TVA). Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor susmenționate sunt invitaţi să se
prezinte, până în ziua precedentă
termenului de vânzare, respectiv
22.02.2017, cu următoarele documente și anume: oferta financiară de cumpărare; dovada
taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire
la licitație; dovada, emisă de
organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de
acestea; prezentarea sintetică a
ofertantului, care va cuprinde:
datele de identificare şi datele de
contact, inclusiv un număr de
fax şi o adresă de e-mail pe care
pot fi făcute comunicările; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de oficiul registrului comerţului;
pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate; pentru
persoanele fizice străine, copie de
pe paşaport, urmând să se
prezinte la data şi orele stabilite
pentru şedinţa de deschidere a

ofertelor şi pentru vânzare la locul
fixat în acest scop. Garanţia de
participare la licitaţie se va depune
în contul RO91TREZ0615006
XXX007442 deschis de Uat
Comuna Letea Veche la Trezoreria
Bacău. Documentația va fi depusă
în plic sigilat, toate paginile fiind
numerotate, semnate și/sau stampilate, după caz. Pe plic se
vor înscrie obligatoriu numele/
denumirea și adresa/sediul social
ale ofertantului. Şedinţa de deschidere a ofertelor se va ţine la data
de 23.02.2017, ora 10, la
sediul Primăriei Letea Veche, str.
Al.I. Cuza, nr.220, judeţul Bacău.
Imobilele sunt amplasate pe
terenul proprietate a SC CUSBAC
SA. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul
nostru, camera 6 sau la telefon
nr.0234/213.474, interior 413.

PIERDERI
l SC Always Togheter SRL,
J16/303/2012, CUI:29837612,
Craiova, Dolj, declară pierdut și
nul Certificatul Constatator
nr.13950/04.04.2012.
l Pierdut Act vanzare cumparare apartament, pe numele
Alexe Tudor. Declar nul.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala locuinta, pe numele
Militaru Ion. Declar nula.
l Pierdut Chitanta plata integrala, pe numele Calin Vasile si
Florica. Declar nula.
l Pierdut Adresa plata integrala, pe numele Monoranu
Eleonora. Declar nula.
l Pierdut Contract constructie
1080/1978, Batatorescu Eugenia.
Declar nul.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire locuinta din
25.01.1973, pe numele Tanase
Vasile si Tanase Sevastita.
Declar nul.
l Subsemnatul Enache
Alexandru, domiciliat în localitatea Ghimbav, str. Gării, nr. 6,
am pierdut certificat pregătire
profesională cu seria CPIM –
0165965000 şi certificat pentru
mărfuri periculoase ADR, în
data de 22.01.2017, în localitatea
Bruxelles. Le declar nule.
l Declar pierdut contract
vânzare -cumpărare şi proces
verbal nr. 391 din 11/01/92,
încheiat cu S.C. Orizont S.A. pe
numele Nicolae Constantin,
decedat 30.01.2004.
l S.C. Top Club Games S.R.L.,
sediul în: Piteşti, str. Trivale nr.
14, mansardă, jud. Argeş, C.U.I.
31539707, J3/559/2013, declar
pierdute carte de intervenţie şi
registrul special casa de marcat
tipul DATECS, model DP50D,
seria 13022937, aflată la punctul
de lucru din sat Petreşti, com.
Corbeanca, nr. 121, jud. Ilfov. Se
declară nule.
l Pierdut Certificat Inregistrare,
certificate constatator cu seriile
18879.10.05.2013 si
14858/06.05.2015, eliberate de
ORC Arad, pentru Sc Eral Speed
Srl. le declar nule.

