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OFERTE SERVICIU
l Angajam vopsitor si sablator
cu experienţă.Asteptam CV-ul
dvs. pe adresa de e-mail: recrutari@alpaccess.com. Relaţii la
telefon: 0344.141.445
l Firma Bucuresti angajeaza:
agent vanzari cu experienta in
domeniu vanzarilor produse food
pachet salarial atractiv contact
0720.104.153
l Firmă de construcţii angajează:
buldoexcavatorist, echipă muncitori calificaţi în construcţii. Tel:
0733.973.007
l ICME ECAB S.A. –CABLEL
-fabrica de cabluri electrice si de
telecomunicatii angajeaza Manipulanti Marfa (in depozit) si
Stivuitoristi autorizati –cu domiciliul in Bucuresti. Se ofera
conditii foarte bune de salarizare,
prime lunare, prime cu ocazia
sarbatorilor si tichete de masa.
Candidatii interesati sunt invitati
zilnic intre orele 10.00–14.00 la
sediul companiei din Str. Drumul
Intre Tarlale, nr.42, Sector 3.
Relatii la telefoanele:
021.20.90.113 sau 021.20.90.309.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de secretar al
comunei Perieţi, judeţul Ialomiţa.
Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 13
octombrie 2016, ora 10.00 - proba
scrisă. Dosarul de înscriere la
concurs se depune în termen de
20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a-III-a,
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49
din H.G. nr. 611/2008, modificată
şi completată de H.G.
nr.1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, cu sediul în municipiul Piteşti, str.Victoriei, nr.60,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
personal contractual -muncitor
calificat I, cu atribuţii de zidar,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
27.10.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 01.11.2016, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -să fie absolvenţi de
studii generale în învăţământul
general obligatoriu finalizate cu
diplomă de absolvire şi certificat
de calificare profesională în specialitate (zidar); -să aibă vechime în
muncă în calificarea profesională
corespunzătoare studiilor absolvite de cel puţin un an. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la
data de 27.09.2016, ora 14.00 la
sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Argeş. Relaţii suplimentare la Inspectoratul de Poliţie

Judeţean Argeş, persoană de
contact: subinspector de poliţie
Burcea Alexandru-Iulian, care
poate fi contactat direct la
punctul de control acces al instituţiei, la numărul de telefon
20114 sau la telefon 0248.607.000,
int.20114.
l Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, cu
sediul în localitatea Bucureşti,
Şos.Olteniţei, nr.169, sector 4, cu
punctul de lucru în str.Calea
Călăraşilor, nr.179, sector 3,
Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de:
Inspector de Specialitate S Debutant -1 post; Şoferi I -2 posturi;
Muncitori necalificaţi-prinzători
câini -2 posturi. -Proba scrisă în
data de 05.10.2016, ora 11.00.
-Proba interviu în data de
11.10.2016, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: 1.Condiţiile
generale: 1.1.Condiţiile generale
pentru participarea la concursul
organizat în vederea ocupării
funcţiilor scoase la concurs sunt
cele prevăzute în Titlul I, Cap.I,
Secţiunea 1, Art.3 din HG
286/23.03.2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, modificată şi
completată prin HG
1027/11.11.2014. 2.Condiţiile
specifice: 2.1Condiţii specifice
pentru postul Inspector de Specialitate S Debutant: -studii superio a r e
e c o n o m i c e ,
finanţe-contabilitate, de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; -cunoştinţe de operare
calculator: Word, Excel; -limba
engleză nivel mediu; -fără experienţă în domeniu. 2.2Condiţii
specifice pentru posturile de
şoferi: -studii generale; -carnet de
conducere categoria B; -cunoştinţe minime de mecanică auto;
-vechime de minim 2 ani.
2.3Condiţii specifice pentru
posturile de muncitori necalificaţi-prinzători câini: -fără studii
sau studii generale; -fără experienţă în domeniu. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la punctul de lucru din
Str.Calea Călăraşilor, nr.179,
sector 3, Bucureşti. Relaţii suplimentare la sediul punctului de
lucru din Str.Calea Călăraşilor,
nr.179, sector 3, Bucureşti,
persoană de contact Zanfir
Jenica, Biroul Resurse Umane,
telefon: 312.95.55, int.105.

CITAȚII
l Se citeaza numitii Kaiser
Pavel, Kaiser Sofia si Kaiser
S e b a s t i a n , i n d o s a r n r.
4606/55/2016 al Judecatoriei
Arad pentru data de 16.09.2016
sala 147.
l Pârâtul Shalha Amer Km este
citat la Judecătoria Turnu Măgurele în dosarul nr. 1143/329/2016
având ca obiect divorţ cu minori,
reclamantă Shalha Mariana,

pentru data de 27.09.2016, ora
8,30.
l Dutescu Constantin cu ultimul
domiciliu cunoscut in comuna
BOD, sat Bod, jud. Brasov, este
chemat la Judecatoria Brasov la
data de 06.10.2016 in dosarul
nr.10587/281/2015 avand ca
obiect-exercitare autoritate parinteasca, in calitate de parat, cu
Bratescu Rodica in calitate de
reclamanta.
l Numitul Amza Ion, fiul lui
Amza D.Ion şi al lui Amza
Floarea, născut la data de
10.09.1916, în loc. Cornu, jud.
Dolj, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Orodel, sat
Cornu, jud. Dolj, este citat/
chemat în data de 21 septembrie
2016, ora 08.30, la Tribunalul
Dolj, Secţia 1 Civilă. camera Sala
6, Complet C5R, str. Breslei,
nr.12, jud. Dolj, în calitate de
intimat/pârât în dosarul
nr.18693/280/2013*, pentru cauza
de declararea judecătorească a
morţii, recurent/petent fiind
Amza Teodor, domuciliat în localitatea Bascov, str. Lăbuşeşti,
nr.86, jud.Argeş.

DIVERSE
l SC Ecosytima Construct SRL
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “Clădire cu funcţiune
mixtă BCOM1, împrejmuire, puţ
forat, ministaţie de epurare”
propus a fi amplasat în str.Unirii,
nr.83, Bragadiru, NC 118997, jud.
Ilfov. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ilfov, din
Bucureşti, str.Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, şi la sediul SC
Ecosytima Construct SRL, din
Bucureşti, str.Lipscani, nr.90A,
mansardă, sector 3. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov.
l Dosar 237/2015. Data
0.09.2014. Subsemnatul Negoescu
Adrian Gheorghe, executor judecătoresc în cadrul Biroului
Executorului Judecătoresc Negoescu Adrian Gheorghe, CUI
20875280, din circumscripţia
Curţii de Apel Piteşti, b+dul
Eroilor, nr.16B, etaj 1, Jud. Argeş,
în canformitate cu dispoziţiile art.
762 C.pr.civ., vă aducem la cunoştinţă generală că în data de
27.09.2016, ora 10.00 va avea loc
la sediul creditoarei Muncă si
Artă SCM din Piteşti, str. Exerciţiu, nr.210 B, judeţul Argeş,
vânzarea la licitaţie publică a
următoarelor bunuri mobile. Una
maşină de curăţat chimic,
(compresor), model ZR 40K3ETFD seria 07A0992GT, evaluată
la suma de 25.432 lei care reprezintă şi preţul de începere al licitaţiei. Una maşină de curăţat
chimic (compresor) model ZR
40K3E-TFD seria 07A0996GT
evaluată la suma de 15.268 lei,
care reprezintă şi preţul de începere al licitaţiei. Bunurile mobile
supuse vânzării la licitaţie
publică sunt proprietatea debitoarei SC PIELO TEX SRL, cu
sediul în Piteşti, str. Depozitelor ,
nr.17, Corp C9, judeţul Argeş, Nr.
Reg. Com. J03/2634/1993, CUI
4971120 şi se găsesc în custodia
creditoarei MUNCĂ ŞI ARTĂ

SCM, cu sediul în Piteşti, str.
Exerciţiu, nr.210B, Judeţul Argeş.
Preţul de începere al licitaţiei este
de 40.758,21 lei.
l S.C. Dezvoltare Rahova S.R.L.
avand sediul in B-dul.Pierre de
Cubertin nr. 3-5, Office building,
etaj 2, camera 9, sector 2, localitatea Bucuresti, titular al
"Construire imobil P+1 cu functiunea magazin retail parcari
supraterane, amenajare incinta
cu spatii verzi, alei carosabile si
pietonale, imprejmuire, reamplasare post trafo, construire post
trafo, amenajari accese" localitatea Bucuresti, Calea Rahovei
nr. 284, sector 2, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu pentru planul/ programul
mentionat si declansarea etapei
de incadrare. Prima versiune a
planului /programului poate fi
consultata la sediul agentiei
pentru Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1
(in spatele benzinariei Lukoil),
sector 6, de luni pana joi intre
orele 9:00-11:00. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc
in scris la sediul A.P.M.B.,in
termen de 15zile de la data publicarii anuntului.
l Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu S.C. NEW
RECYCLING S.R.L. anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Construire micro - statie mobila
de sortare deseuri municipale
(menajere)” propus a fi realizat in
Mun. Ramnicu Valcea, str.
Constructorilor nr. 18, judetul
Valcea. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Valcea, strada
Remus Bellu nr.6 şi la punctul de
lucru al S.C. NEW RECYCLING S.R.L situat in Mun.
Ramnicu Valcea, str. Constructorilor nr. 18, în zilele de luni vineri, între orele 9.00 – 14.00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Valcea, strada
Remus Bellu nr.6.

LICITAȚII
l SC Restaurant Casa Vernescu
SRL prin lichidator judiciar BFJ
Consulting Group SPRL valorifică prin licitaţie publică echipamente pentru restaurant: în bloc
sau individual pe ansambluri
funcţionale, în valoarea totală de
309.372 RON în data de
16.09.2016 ora 16:30, la sediul
lichidatorului judiciar. Info:
office@bfj.ro, tel. 031.710.09.25.
l SC Gero Retail SRL prin lichidator judiciar BFJ Consulting
Group SPRL valorifică în bloc
prin licitaţie publică în data de
20.09.2016, ora 15:00, cu repetare
în data de 27.09.2016, ora 16:00,
la sediul lichidatorului judiciar
din mun. Bucureşti, str. Negoiu
nr. 8, bl. D14, sc. 2, ap. 30, sector
3, proprietate imobiliară compusă
din construcţii tip depozit cu Sc:
1.002,00 mp, Sd: 2.153,64 mp, Su:
1.842,87 mp la preţul de 395.128
EURO (se aplica TVA cf. Cod
Fiscal) situate în Sat Afumaţi,
Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 149,
judeţ Ilfov. Informaţii office@bfj.
ro, tel: 031.710.09.25.

l SC Sector Oilrom Consulting
SRL prin lichidator, anunta
vanzarea la licitatie publica a
bunurilor aflate in patrimoniul
societatii, respectiv doua pompe
transvazare produse petroliere
defecte, pretul de pornire al licitatiei fiind cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc
pe data de: 15.09.2016,
20.09.2016, 22.09.2016,
27.09.2016, 29.09.2016,
04.10.2016, 06.10.2016,
11.10.2016, 13.10.2016 si
18.10.2016 orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7,
jud. Prahova. Conditiile de participare si relatii suplimentare la
tel. 0344104525.
l S.C. COM JUST SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. POHRIB
IONELA, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează:
ACTIVUL NR.1: Spaţiu comercial la parter de bloc P+4E
(magazin alimentar). Adresa:
Botoşani, str. T. Vladimirescu nr.
1, parter, Judeţul Botoşani; cu
număr cadastral 1255/0;3/2 ;
Suprafaţă construită: 53,42mp.
Vânzarea se va face prin licitatie
publica cu strigare, cu preţul de
pornire redus la 27.975 euro (fără
TVA) respectiv 128.956,36lei (
fara TVA). Licitaţia va avea loc in
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi, ÎN data de 01.09.2016 ora
16:30, 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
10.04.2015. 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 01.09.2016 ora
14:00. Relaţii suplimentare se pot
obţine: C.I.I. POHRIB IONELA
la telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890
l Debitorul SC Plasterra
Company SRL -în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse şi
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
-Stoc de marfă (scule şi materiale
pentru instalații) aflat în proprietatea societății debitoare. Valorificarea acestuia se va face în bloc.
Prețul Caietului de sarcini este de
500 lei, exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitației pentru stocul
de marfă este reprezentat de
valoarea de piață din Raportul de
evaluare, exclusiv TVA, pentru
fiecare bun în parte, iar lista cu
aceste bunuri poate fi obținută de
la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil. Participarea
la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO76BFER114000006157RO01,
deschis la Banca Comercială
Feroviară, Sucursala Horia Arad,
până la data şi ora stabilită
pentru şedința de licitație, a
garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației; -achiziționarea până la aceeaşi dată a
Caietului de sarcini pentru stocul
de marfă, ce poate fi achitat în
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numerar la sediul lichidatorului
judiciar. Licitațiile vor fi desfăşurate conform strategiei de valorificare aprobată de creditori,
astfel: 5 licitații publice cu strigare, având ca preț de pornire
40% (45.034,80 Lei) din valoarea
stabilită prin Raportul de
Evaluare, în datele de 22.09.2016,
29.09.2016, 06.10.2016,
13.10.2016 şi 20.10.2016 de la ora
14.00. Toate şedințele de licitații
se vor desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzeşti nr. 71, et. 5, sector 1,
Bucureşti. Pentru relații suplimentare sunați la tel.:
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.

PIERDERI
l Pierdut atestat taxi pe numele
Georgescu Mugurel. Se declară
nul.
l Pierdut atestat CPI Marfă,
seria 033727001 şi cartelă tahograf, seria 6W0U001, pe numele
Zegan Ioan. Se declară nule.
l TMK Real-Estate SRL, identificată cu J40/18365/2006, CUI:
18303287, cu sediul în Bucureşti,
sectorul 1, str. Daniel Danielopolu, nr. 2, parter, camera 1,
declară pierdut şi nul certificatul
constatator de autorizare.
l Persoana juridica: SC.GIGI
PRODCOM SRL, cu sediul in Str.
Principala, nr.17, loc Viisoara jud.
Bistrita-Nasaud., avand CUI
4080355. declara pierdut certificatul constatator, pentru punctul
de lucru situat in Viisoara, municipiul Bistrita, str. Principala,
nr.21, jud. Bistrita-Nasaud. Il
declaram nul.
l Pierdut certificat membru
CMDR seria AHO nr. 29, eliberat
la: 01.06.2007 pe numele Danale
Georgeta. Se declară nul.
l Horumbă Florin declar nule
următoarele documente: -carte
identitate eliberată SPCEP
Pantelimon; -permis conducere;
-talon auto nr. înmatriculare
B-36-YAJ emis de Poliţia
Rutieră; ştampilă coordonator
SSM.
l S.C. Birou SSM S.R.L., C.U.I.
35093290, cu sediul în Sat
Tânganu, com. Cernica, str. G.
Coşbuc, jud. Ilfov, declarăm nulă
ştampila rotundă a societăţii.
l Pierdut act de concesiune loc
de veci Cimitirul Parohial Străuleşti I -act de concesiune nr.
21/1975 pe numele Ştefan Şari
Valentina. Îl declar nul.
l Declar pierdute (nule) carnet
student, legitimație student, eliberate de U.B. Facultatea de Litere,
pe numele Pîrvu N. RoxanaOlivia.
l Declar pierdută (nulă) parafă
medic specialist O.R.L. cu numele
Radu Andreea Teofana, nr. cod
parafă E69797, eliberată de către
D . S . P. B u c u r e ş t i n r .
AV81/22.01.2016.
l Declar pierdute şi nule
contract de vânzare cumpărare
cu plata în rate şi proces verbal cu
nr. 9258 din 1992 pe numele
Gurin Ileana, încheiat cu societatea „Orizont” S.A.

