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OFERTE SERVICIU

Auchan Cotroceni recrutează 
Recepționer. 0374124100(280)

Firma Dana Prodcom Family 
angajează şofer dubiţă, stivuitorist, 
manipulant marfă. Punct de lucru: 
Popeşti-Leordeni şi Piaţa de Gros 
(PGB). 0723.508.147.

l Firmă de construcţii angajează: 
-buldoexcavatorist; -echipă munci-
tori calificați în construcţii. Tel.: 
0733.973.007

l Firma Business Work and 
Coaching, din Germania, angajează 
şoferi profesionişti. CV-urile se pot 
depune la adresa de email: simo-
na .b_w_c@yahoo .com.  Te l : 
0049.1722.139.258.

l Liceul Tehnologic Sf. Antim 
Ivireanu, Aleea Poiana Muntelui nr. 
1, sector 6, Bucureşti, organizează 
concurs pentru postul de paznic cu 
atestat, vechime în muncă minim 3 
ani, cu domiciliul în Bucureşti. 
Detalii legate de concurs se regăsesc 
la avizierul liceului şi pe site-ul www.
antimivireanu.licee.edu.ro, tel. 
031.438.02.78.

l Angajăm Vânzător/Preparator 
salate, cu sau fără experiență, la 
Restaurant Salad Box în AFI Palace 
Cotroceni şi în Veranda Mall. Pentru 
mai multe detalii, vă rugăm să ne 
contactați la numărul de telefon: 
0740.258.707.

l Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” 
din oraşul Chişineu-Criş organizează 
concurs în data de 4.11.2016, ora 
8.00, pentru ocuparea unui post de: 1 
post, normă întreagă, casier, peri-
oadă nedeterminată şi 2 posturi, 
normă întreagă, îngrijitor, perioadă 
nedeterminată. Dosarele de candida-
tură se vor depune la Serviciul secre-
tariat al Liceului Teoretic „Mihai 
Veliciu”, Chişineu-Criş, Str.Primă-
verii, nr.3-5, în perioada 14.10.2016-
27.10.2016,  între orele 8.00-16.00 
(luni-vineri). Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la Serviciul Secre-
tariat, tel.  0724.557.072 sau 
0257.350.900, persoană de contact: 
secretar, prof. Gall Valentin.

l Liceul Tehnologic, cu sediul în 
localitatea Berzovia, nr.124, judeţul 
Caraş-Severin, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale vacante: -1 post 
de execuție de şofer, conform HG 
286/23.03.2011; -1 post de execuție 

de mediator şcolar, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 04 noiembrie 2016, ora 
10.00; -proba interviu în data de 04 
noiembrie 2016, ora 14.00. Condiții 
pentru ocuparea postului de şofer: 
-studii liceale sau profesionale; 
-permis de conducere categoria D; 
-atestat pentru transport rutier de 
persoane, eliberat de ARR; -minim 2 
ani vechime în specialitate. Condiții 
pentru ocuparea postului de medi-
ator şcolar: -studii medii cu diplomă 
de absolvire/superioare; -minim 1 an 
vechime în specialitate; -să nu fi 
suferit vreo condamnare; -calificare 
în domeniul postului: curs de 
formare mediator şcolar organizat 
de MECȘ/asistenţă socială. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Liceului Tehnologic 
Berzovia. Relaţii suplimentare la 
sediul Liceului Tehnologic Berzovia, 
persoană de contact: Șoaca Aurica, 
telefon/fax: 0255.525.627, e-mail: 
scoalaberzovia@yahoo.co.uk.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei  de  Muncă 
Harghita, cu sediul în Miercurea 
Ciuc, Bd. Frăţiei nr. 2, scoate la 
concurs, în data de 16.11.2016, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei următorul post vacant: referent, 
grad profesional superior–Agenţia 
Locală Odorheiu-Secuiesc, Compar-
timent Înregistrare şi Stabilire Drep-
turi Șomeri. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de 
specialitate – studii medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet, poştă electronică– nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Harghita.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul 
în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei 
nr. 20-22, scoate la concurs, în data 
de 14.11.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei următorul 
post vacant: inspector, grad profesi-
onal superior–Compartiment 
Formare Profesională şi Consiliere. 
Condiţii specifice de participare la 

concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie temporar 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă: sociologie; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet– nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul ANOFM.

l Primăria comunei Piatra, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant de casier din cadrul Servi-
ciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare, conform HG nr.286/2011. 
Concursul se organizează astfel: 
Proba scrisă în data de 07 noiembrie 
2016, ora 10.00; Proba interviul în 
data de 09 noiembrie 2016, ora 10.00. 
Condiţii de participare: studii medii; 
nu este necesară vechime; cunoştinţe 
operare pe calculator; condiţiile 
prevăzute de art .3  din HG 
nr.286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, la Primăria comunei 
Piatra. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0247/361.103 şi/sau 
la sediul instituţiei.

l Primăria Comunei Dobrin anunţă 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual temporar vacant de 
educator, ½ normă, la Centrul de Zi 
şi After School Verveghiu. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 din 
HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiții 
specifice: Pentru ocuparea postului 
de educator, cu ½ normă, sunt nece-
sare studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
psihologiei şi pedagogiei. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Dobrin, localitatea Dobrin, 
nr.16, judeţul Sălaj, conform calen-
darului următor: -Proba scrisă va 
avea loc în data de 28.10.2016, ora 
9.00; -Interviul va avea loc în data de 
01.11.2016, ora 9.00. Detaliile 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt afişate la 
sediul şi pe site-ul instituţiei. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-

mentele prevăzute de art.6, alin.(1) 
din HG nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi se vor 
depune în termen de 5 zile de la 
publicarea anunţului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Dobrin şi la 
telefonul: 0260.668.873.

l Anunţ. În conformitate cu preve-
derile Anexei nr. 9, la Contractul 
Colectiv de Muncă, în vigoare,  în 
data de 01.11.2016 începând cu orele 
10.00, la sediul Regiei Naţionale a 
Pădurilor –Romsilva, din Strada 
Petricani nr.9A, sector 2, Bucureşti,  
va avea loc examenul /concursul 
pentru ocuparea a 5 posturi de consi-
lier juridic stagiar, conform Anexei 1, 
pe o perioadă determinată de 1 an. 
1.Condiţii generale de participarea la 
examen/concurs: -are cetățenia 
română şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are exercițiul drepturilor 
civile şi politice; -are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie; - este licențiat al 
unei facultăți de drept; - nu se află în 
vreunul dintre cazurile de nedemni-
tate prevăzute de lege. 2.Condiții 
specifice de participare a candida-
ților la examen/concurs: a) să aibă 
studii universitare, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul ştiințe juridice – 
facultatea de drept, promoţia anului 
2016 sau al unei promoţii anterioare, 
cu condiţia să se afle la debutul în 
profesie; b) să aibă cunoştințe de 
operare pe calculator, nivel mediu 
Word, Excel; c) să nu fie în litigiu cu 
Regia Națională a Pădurilor – 
Romsilva /unitate sau subunitate a 
acesteia; 3.Pentru înscrierea la 
examen/concurs, candidații vor 
prezenta următoarele documente: a)
cerere de înscriere la examen/
concurs adresată conducerii regiei, în 
original (Anexa 2); b)actul de identi-
tate (copie conform cu originalul); c) 
diploma/adeverința şi/sau foaia 
matricolă de absolvire a facultăţii de 
drept (copie conform cu originalul); 
d)curriculum vitae, în original; e) 
adeverință medicală, care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
postului, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior datei concursului, de către 
medicul de familie, în original; f)
certificat de cazier judiciar, original; 
g) certificat de naştere/certificat de 
căsătorie, în copie conform cu origi-
nalul; h)declarație pe proprie 
răspundere că nu se află în litigiu cu 
Regia Națională a Pădurilor – 
Romsilva/unitate sau subunitate a 
acesteia, în original (Anexa 3). 

*Documentele solicitate în copie 
conform cu originalul vor fi prezen-
tate şi în original, în vederea verifi-
cări i  conformități i ,  în ziua 
examenului /concursului. 4.Etapele 
de desfăşurare a examenului/concur-
sului: a)verificarea dosarelor b)proba 
scrisă: test grilă; c)interviu -în situ-
aţia în care 2 candidaţi vor promova 
proba scrisă cu medii egale. 5.Datele 
de desfăşurare a probelor de examen 
/concurs: 11.10.2016-24.10.2016, 
între orele 8,00–16,00, depunerea 
dosarului de înscriere la examen /
concurs, la sediul R.N.P-Romsilva, 
str. Petricani nr.9 A sector 2 Bucu-
reşti, etaj 1 –secretariat sau prin 
poştă/curierat rapid cu condiția ca 
dosarul de înscriere să ajungă la 
sediul Romsilva, până la data de 
24.10.2016, orele 16,00; 25.10.2016 
-verificarea dosarelor privind docu-
mentele depuse şi îndeplinirea condi-
ţiilor de participare la concurs şi 
afişarea rezultatelor; 26.10.2016 între 
orele 8,00–12,00 -depunerea contes-
tațiilor la etapa de verificare a dosa-
relor, la sediul R.N.P-Romsilva, str.
Petricani nr.9 A sector 2 Bucureşti, 
etaj 1 –secretariat, prin fax la 
nr.021/3168428 sau mail la adresa de 
mail :  off ice@rnp.rosi lva.ro; 
26.10.2016 -soluționarea contestați-
ilor şi afişarea rezultatului la etapa 
de verificare a dosarelor; 01.11.2016, 
între orele 10,00-12,00 –probă scrisă 
–test grilă 40 întrebări; 01.11.2016 
-afişare rezultat proba scrisă; 
02.11.2016, între orele 8,00 –12,00 –
depunere contestații proba scrisă la 
sediul R.N.P-Romsilva, str. Petricani 
nr.9 A sector 2 Bucureşti, etaj 1 –
secretariat ,  pr in fax la  nr. 
021/3168428  sau mail la adresa de 
mail :  off ice@rnp.rosi lva.ro; 
02.11.2016 –soluționare contestații şi 
afişare rezultat proba scrisă; 
03.11.2016 –începând cu orele 09,00 
–interviu, în situaţia în care 2 candi-
daţi vor promova proba scrisă cu 
medii egale; 03.11.2016 -afişarea 
rezultatului la proba interviu; 
03.11.2016 -afişarea rezultatului 
final; 04.11.2016 –exprimarea, în 
scris, a opțiunii candidaților prin fax 
la nr. 021/3168428  sau mail la adresa 
de mail: office@rnp.rosilva.ro; 
07.11.2016 -afişarea listei cu reparti-
zarea candidaților admişi. * Punc-
tajul minim de promovare este 7,00. 
Criteriul de repartizare pe posturi 
este cel al opțiunii individuale a 
candidaților declarați admişi după 
proba scrisă/interviu, în ordinea 
descrescătoare a punctajului final 
obținut, până la ocuparea posturilor 
scoase la concurs. 6.Afişarea rezulta-
telor şi soluționarea contestațiilor: 
Comunicarea rezultatelor la etapa 
de verificarea a dosarelor se face 
prin menţiunea „admis/respins”, iar 

la proba scrisă/interviu se face prin 
specificarea punctajului final al 
fiecărui candidat şi a menţiunii 
„admis/respins”, prin afişare la sediu 
şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădu-
rilor –Romsilva www.rosilva.ro. 
După afişarea rezultatelor, candidaţii 
nemulţumiţi pot depune contestaţie 
în termenele prevăzute la punctul 5 
din anunț, sub sancţiunea decăderii 
din acest drept. Comunicarea rezul-
tatelor la contestaţiile depuse şi a 
rezultatelor finale se va face conform 
calendarului de la punctul 5 din 
anunț, prin afişare la sediu şi pe 
site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor 
–Romsilva www.rosilva.ro, prin 
specificarea punctajului final al 
fiecărui candidat şi a menţiunii 
„admis” sau „respins”. Comuni-
carea repartizării candidaților pe 
posturi finale se va face conform 
calendarului de la punctul 5 din 
anunț, prin afişare la sediu şi pe 
site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor 
– Romsilva www.rosilva.ro. Detalii 
privind tematica şi bibliografia sunt 
disponibile atât la sediul instituției 
cât şi pe site-ul Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva www.rosilva.
ro. Anexele la care se face menţiunea 
în prezentul anunţ, se gasesc pe 
pagina www.rosilva.ro. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
S e r v i c i u l  R e s u r s e  U m a n e 
-tel.021/3171005. Director General, 
Dragoş Ciprian Pahonţu. 
 
l Anunţ. În conformitate cu preve-
derile Anexei nr. 9, la Contractul 
Colectiv de Muncă, în vigoare,  în 
data de 01 noiembrie 2016, începând 
cu orele 10.00, la sediul Regiei Naţio-
nale A Pădurilor –Romsilva Str.
Petricani nr.9A, sector 2 Bucureşti, 
va avea loc examenul/concursul de 
ocupare a 5 posturi  de economist 
stagiar (debut în profesie), conform 
repartizării pe unitățile silvice din 
structura R.N.P.-Romsilva (anexa1) 
pe o perioadă determinată de 1 an. 1. 
Condiţii generale de participare la 
examen/concurs: -are cetățenia 
română şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are exercițiul drepturilor 
civile şi politice; -are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza  
adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie; -este licențiat în 
ştiințe economice. 
2. Condiții specifice de participare şi 
selecție a candidaților:
a)- să aibă studii universitare, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată (master), absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul economic, promoţia anului 
2016 sau al unei promoţii anterioare, 
cu condiţia să se afle la debutul în 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 
procedură fiscală, a unor active aparținând SC RA Impex Ag SRL - 
Topoloveni, str. Depozitelor, nr. 6 după cum urmează: Denumire, 
Valoare [lei, fără TVA]; Teren curți construcții, în suprafață de 
1051 mp, situat în Topoloveni, str. Maximilian Popovici, carte 
funciară 81123, nr. cadastral 269, 8.006 lei; Clădire C1 în 
suprafață de 159 mp, situată în Topoloveni, str. Maximilian 
Popovici, carte funciară 81123, nr. cadastral 269, 40.050 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO94TREZ0515067XXX000884 
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Codul de procedură fiscală, până în ziua de 26.10.16, inclusiv. 
Licitația va avea loc în data de 27.10.2016, ora 11.00, la Serviciul 
Fiscal Orășenesc Topoloveni, Calea București, nr. 107A, județul 
Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni, tel. 
0248.666.900. Data afișării: 13.10.2016.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând Barbu Anca 
Maria – Topoloveni, după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, 
fără TVA]; Teren vii extravilan, în suprafață de 900 mp, situat în 
Topoloveni, tarla 22, 2.525 lei; Teren extravilan în suprafață de 
2970 mp, situat în Topoloveni, tarla 24, parcela 874/25, 2.828 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO94TREZ0515067XXX000884, 
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 25.10.16, 
inclusiv. Licitația va avea loc în data de 26.10.2016, ora 11.00, la 
sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Topoloveni, Calea București, 
nr. 107A, jud. Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor, să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Topoloveni, Calea 
București, nr. 107A, jud. Argeș, tel. 0248.666.900. Data afișării: 
13.10.2016

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: SC 3D Gold 
Line Production SRL – Topoloveni, după cum urmează: Denumire, 
Valoare [lei, fără TVA]; Echipament de placare solution, compus 
din aparatul propriu-zis, cablu alimentare, soluții pentru 
prelucrare materiale, ochelari de protecție, două cutii din 
aluminiu, 29.524 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din 
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. 
Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună 
cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de por- 
nire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni, 
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală 
republicat, până în ziua de 24.10.2016, inclusiv. Licitația va avea 
loc în data de 25.10.2016, ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal 
Orășenesc Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. 
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului 
Fiscal Orășenesc Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. 
Argeș, tel. 0248.666.900. Data afișării: 13.10.2016.
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profesie; b)-să aibă cunoștințe de 
operare pe calculator, nivel mediu 
Word, Excel; c)–să nu fie în litigiu cu 
Regia Națională a Pădurilor – 
Romsilva/unitate sau subunitate a 
acesteia; 3.Pentru înscrierea la 
examen/concurs, candidații vor 
prezenta următoarele documente: a)
cerere de înscriere la examen/
concurs  adresată conducerii regiei, 
în original (anexa 2);  b)actul de 
identitate (copie conform cu origi-
nalul); c)diploma/adeverința de 
absolvire a facultăţii de ștințe econo-
mice (copie conform cu originalul); 
d)curriculum vitae, în original; e)
adeverință medicală, care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
postului, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior datei concursului, de către 
medicul de familie, în original; f)
certificat de cazier judiciar, original; 
g)certificat de naștere/certificat de 
căsătorie, în copie conform cu origi-
nalul; h) declarație pe proprie 
răspundere că nu se află în litigiu cu 
Regia Națională a Pădurilor – 
Romsilva/unitate sau subunitate a 
acesteia, în original (anexa 3); Docu-
mentele solicitate în copie conform 
cu originalul vor fi prezentate și în 
original, în vederea verificării 
conformității, în ziua examenului/
concursului. 4.Etapele de desfășu-
rare a examenului/concursului: a)
verificarea dosarelor și validarea  
candidaților; b)proba scrisă: test 
grilă; c)interviu :în situația în care 
doi candidați vor promova proba 
scrisă cu medii egale. 5.Datele de 
desfășurare a probelor de examen/
concurs: 11.10.2016 - 24.10.2016, 
între orele 8,00 – 16,00, depunerea 
dosarului de înscriere la examen/
concurs, la sediul R.N.P-Romsilva, 
str. Petricani nr.9 A sector 2 Bucu-
rești, etaj 1 – secretariat sau prin 
poștă/curierat rapid cu condiția ca 
dosarul de înscriere să ajungă la 
sediul Romsilva, până la data de 
24.10.2016, orele 16,00; 25.10.2016 
-verificarea dosarelor privind docu-
mentele depuse și îndeplinirea 
condiţiilor de participare la concurs 
și afișarea rezultatelor; 26.10.2016 
între orele 8,00 – 12,00 - depunerea 
contestațiilor la etapa de verificare a 
dosarelor, la sediul R.N.P-Romsilva, 
str. Petricani nr.9 A sector 2 Bucu-
rești, etaj 1 –secretariat, prin fax la 
nr.021/3168428  sau mail la adresa 
de mail: office@rnp.rosilva.ro; 
26.10.2016 -soluționarea contestați-
ilor și afișarea rezultatului la etapa 
de verificare a dosarelor; 01.11.2016, 
între orele 10,00-12,00 –probă scrisă 
–test grilă; 01.11.2016 - afișare 

rezultat proba scrisă; 02.11.2016, 
între orele 8,00–12,00 –depunere 
contestații proba scrisă la sediul 
R.N.P-Romsilva, str. Petricani nr.9 A 
sector 2 București, etaj 1 –secretariat, 
prin fax la nr. 021/3168428  sau mail 
la adresa de mail: office@rnp.rosilva.
ro; 02.11.2016 –soluționare contes-
tații și afișare rezultat proba scrisă; 
03.11.2016 –începând cu orele 09,00 
– interviu, în situaţia în care 2 candi-
daţi vor promova proba scrisă cu 
medii egale; 03.11.2016 -afișarea 
rezultatului la proba interviu; 
03.11.2016 -afișarea rezultatului 
final;. 04.11.2016 -exprimarea în 
scris a opțiunii candidaților prin fax 
la nr.021/3168428  sau mail la adresa 
de mail: office@rnp.rosilva.ro; 
07.11.2016 - afișarea listei cu reparti-
zarea candidaților admiși. Punctajul  
minim de promovare este 7,00. În 
situaţia în care 2 candidaţi vor 
promova cu punctaje egale, departa-
jarea se va face în baza unui interviu 
suplimentar . Criteriul de repartizare 
pe posturi este cel al opțiunii indivi-
duale a candidaților declarați admiși 
după proba scrisă/interviu, în 
ordinea descrescătoare a  puncta-
jului final obținut, până la ocuparea 
în totalitate a posturilor scoase la 
concurs. 6.Afișarea rezultatelor și 
soluționarea contestațiilor: Comuni-
carea rezultatelor la verificarea 
dosarelor se face prin menţiunea 
„admis/respins”, iar la proba scrisă 
se face prin specificarea punctajului 
final al fiecărui candidat și a menţi-
unii „admis/respins”, prin afișare pe 
site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor 
– Romsilva (www.rosilva.ro). După 
afișarea rezultatelor, candidaţii 
nemulţumiţi pot depune contestaţie 
în termenele prevăzute la punctul 5 
din anunț, sub sancţiunea decăderii 
din acest drept. Comunicarea rezul-
tatelor la contestaţiile depuse și a 
rezultatelor finale se va face conform 
calendarului de la punctul 5 din 
anunț, prin afișare pe site-ul Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva 
(www.rosilva.ro), prin specificarea 
punctajului final al fiecărui candidat 
și  a menţiunii  „admis” sau 
„respins”. Comunicarea repartizării 
candidaților pe posturi finale se va 
face conform calendarului de la 
punctul 5 din anunț, prin afișare la 
sediu și pe site-ul Regiei Naționale a 
Pădurilor-Romsilva www.rosilva.ro. 
Anexele la care se face menţiunea în 
prezentul anunţ, se gasesc pe pagina 
www.rosilva.ro. Detalii privind bibli-
ografia  sunt disponibile atât la 
sediul instituției, cât și  pe site-ul 
Regiei Naţionale a Pădurilor –

Romsilva (www.rosilva.ro). Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de 
la Serviciul Resurse Umane 
(tel.021/3171005). Director General, 
Dragoș Ciprian Pahonţu.

l Anunţ. În conformitate cu preve-
derile Anexei nr. 9, la Contractul 
Colectiv de Muncă, în vigoare,  în 
data de 01 noiembrie 2016 începând 
cu orele 10.00, la sediul Regiei Naţi-
onale A Pădurilor –Romsilva din str. 
Petricani nr. 9 A, sector 2, București, 
va avea loc examenul/concursul de 
ocupare a 62  posturi  de inginer 
silvic stagiar (debut în profesie), 
conform repartizării pe unitățile 
silvice din structura R.N.P.-Romsilva 
(anexa 1) pe o perioadă determinată 
de 1 an. 1.Condiţii generale de parti-
cipare la examen/concurs: -are cetă-
țenia română și domiciliul în 
România; -cunoaște limba română, 
scris și vorbit; -are exercițiul dreptu-
rilor civile și politice; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza   adeverinței medicale eliberate 
de medicul de familie; - este licențiat 
în silvicultură. 2.Condiții specifice de 
participare și selecție a candidaților: 
a)-să aibă studii universitare, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată (master), absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul silviculturii, promoţia 
anului 2016 sau al unei promoţii 
anterioare, cu condiţia să se afle la 
debutul în profesie; b)- să aibă 
cunoștințe de operare pe calculator, 
nivel mediu, Word, Excel; c)- să nu 
se afle  în litigiu cu Regia Națională 
a Pădurilor –Romsilva/unitate sau 
subunitate a acesteia; 3.Pentru 
înscrierea la examen/concurs, candi-
dații vor prezenta următoarele 
documente: a)cerere de înscriere la 
concurs/examen adresată conducerii 
regiei, în original (anexa 2);  b)actul 
de identitate (copie conform cu origi-
nalul); c)diploma/adeverința de 
absolvire (licență) a facultăţii de 
silvicultură (copie conform cu origi-
nalul); d)curriculum vitae, în 
original; e)adeverință medicală, care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare postului, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior datei concur-
sului, de către medicul de familie, în 
original; f)certificat de cazier judi-
ciar, original. g) certificat de naștere/
certificat de căsătorie, în copie 
conform cu originalul; h)declarație 
pe proprie răspundere că nu se află 
în litigiu cu Regia Națională a Pădu-
rilor – Romsilva/unitate sau subuni-
tate a acesteia, în original, (anexa 3);  

Documentele solicitate în copie 
conform cu originalul vor fi prezen-
tate și în original, în vederea verifi-
cări i  conformități i ,  în ziua 
examenului/concursului. 4.Etapele 
de desfășurare a examenului/concur-
sului: a)verificarea dosarelor și vali-
darea  candidaților; b)proba scrisă: 
test grilă pe baza cunoștințelor 
generale de specialitate studiate la 
principalele discipline în cursul 
anilor de studiu; c)interviu :în situ-
ația în care doi candidați vor 
promova proba scrisă cu medii egale. 
5.Datele de desfășurare a probelor 
de examen/concurs: 11.10.2016 - 
24.10.2016, între orele 8,00 – 16,00, 
depunerea dosarului de înscriere la 
examen/concurs, la sediul R.N.P-Ro-
msilva, str.Petricani nr.9 A sector 2 
București, etaj 1 – secretariat sau 
prin poștă/curierat rapid cu condiția 
ca dosarul de înscriere să ajungă la 
sediul Romsilva, până la data de 
24.10.2016, orele 16,00; 25.10.2016 
-verificarea dosarelor privind docu-
mentele depuse și îndeplinirea 
condiţiilor de participare la concurs 
și afișarea rezultatelor; 26.10.2016 
între orele 8,00 – 12,00 - depunerea 
contestațiilor la etapa de verificare a 
dosarelor, la sediul R.N.P-Romsilva, 
str. Petricani nr.9 A sector 2 Bucu-
rești, etaj 1 – secretariat, prin fax la 
nr. 021/3168428  sau mail la adresa 
de mail: office@rnp.rosilva.ro; 
26.10.2016 -soluționarea contestați-
ilor și afișarea rezultatului la etapa 
de verificare a dosarelor; 01.11.2016, 
între orele 10,00-12,00 –probă scrisă 
–test grilă; 01.11.2016 -afișare 
rezultat proba scrisă; 02.11.2016, 
între orele 8,00 – 12,00 –depunere 
contestații proba scrisă la sediul 
R.N.P-Romsilva, str. Petricani nr.9 A 
sector 2 București, etaj 1 – secreta-
riat, prin fax la nr. 021/3168428  sau 
mail la adresa de mail: office@rnp.
rosilva.ro; 02.11.2016 – soluționare 
contestații și afișare rezultat proba 
scrisă; 03.11.2016 –începând cu orele 
09,00 – interviu, în situaţia în care 2 
candidaţi vor promova proba scrisă 
cu medii egale; 03.11.2016 -afișarea 
rezultatului la proba interviu; 
03.11.2016 -afișarea rezultatului 
final; 04.11.2016 -exprimarea în scris 
a opțiunii candidaților prin fax la nr. 
021/3168428  sau mail la adresa de 
mail :  off ice@rnp.rosi lva.ro; 
07.11.2016 -afișarea listei cu reparti-
zarea candidaților admiși. Criteriul 
de repartizare pe posturile din struc-
turile unităților silvice teritoriale este 
cel al opțiunii individuale a candida-
ților declarați admiși după proba 
scrisă/interviu, în ordinea descrescă-
toare a  punctajului final obținut, 
până la ocuparea în totalitate a 

posturilor scoase la concurs. Punc-
tajul  minim de promovare este 7,00. 
În situaţia în care 2 candidaţi vor 
promova cu punctaje egale, departa-
jarea se va face în baza unui interviu 
suplimentar. 6.Afișarea rezultatelor 
și soluționarea contestațiilor: Comu-
nicarea rezultatelor la verificarea 
dosarelor se face prin menţiunea 
„admis/respins”, iar la proba scrisă 
se face prin specificarea punctajului 
final al fiecărui candidat și a menţi-
unii „admis/respins”, prin afișare pe 
site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor 
– Romsilva (www.rosilva.ro). După 
afișarea rezultatelor, candidaţii 
nemulţumiţi pot depune contestaţie 
în termenele prevăzute la punctul 5 
din anunț, sub sancţiunea decăderii 
din acest drept.  Comunicarea rezul-
tatelor la contestaţiile depuse și a 
rezultatelor finale se va face conform 
calendarului de la punctul 5 din 
anunț, prin afișare pe site-ul Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva 
(www.rosilva.ro), prin specificarea 
punctajului final al fiecărui candidat 
și  a menţiunii  „admis” sau 
„respins”. Comunicarea repartizării 
candidaților pe posturi finale se va 
face conform calendarului de la 
punctul 5 din anunț, prin afișare la 
sediu și pe site-ul Regiei Naționale a 
Pădurilor-Romsilva www.rosilva.ro. 
Anexele la care se face menţiunea în 
prezentul anunţ, se gasesc pe pagina 
www.rosilva.ro. Detalii privind bibli-
ografia  sunt disponibile atât la 
sediul instituției, cât și  pe site-ul 
Regiei Naţionale a Pădurilor –
Romsilva (www.rosilva.ro).  Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de 
la Serviciul Resurse Umane (tel. 
021/3171005). Director General, 
Dragoș Ciprian Pahonţu.
 

CITAȚII  
l Numita Fieraru Paraschiva-Cata-
lina, cu ultimul domiciliu cunoscut 
in: sat si comuna Andrieseni, judetul 
Iasi, este citata la: Judecatoria Iasi 
pe data de: 14.11.2016, ora 8.30, Sala 
1, complet C36M, in calitate de 
parata in dosarul: nr.26348/245/2015 
in procesul de divort cu reclamantul: 
Fieraru Vasile.

l Numitul Goldenberg Marcel, cu 
ultimul domiciliul cunoscut în Iași, 
Sos. Stefan cel Mare nr. 43, jud. Iasi,  
este citat la Tribunalul Iasi, cu sediul 
in Iasi, str. Elena Doamna nr. 1A, pe 
data de 08.11.2016, ora 9.00, complet 
D4 civil, in calitate de Parat in 
dosarul nr. 7704/99/2015, avand ca 
obiect Uzucapiune, in proces cu 
reclamantii Placinta Constantin si 
Placinta Silvia.

l Cirimpei Constantin este citat la 
Judecătoria Botoșani, în proces cu 
reclamanta Cirimpei Elena, în 
dosarul nr. 16246/193/2015, avand ca 
obiect divorț, termen de judecată 
20.10.2016.

l Orice persoană care se consideră a 
avea (si poate proba) un interes 
legitim față de imobilele înscrise in 
Titlurile de Proprietate nr. 988/2001 
și 1504/2003, situate pe teritoriul 
Com. Dumbrăveni, jud. Suceava,  
poate  interveni  în  dosarul 
nr.4362/86/2016, aflat pe rolul Tribu-
nalului Suceava, avand ca obiect 
ordonanță  preșidențială validare 
sentință arbitrală.

l Judecătoria Craiova. Secţia 
Civilă. Dosar nr.34971/215/2014. În 
dosarul civil nr.34971/215/2014, 
Rusu Petre, în calitate de reclamant, 
citează la Judecătoria Craiova 
pentru data de 01.11.2016, 10.30, să 
se prezinte, în persoană sau prin 
reprezentant legal, Rusu Maria, cu 
domiciliul necunoscut, în calitate de 
pârâtă, pentru dezbaterea succesi-
unii părinţilor săi Rusu Pantelie și 
Ioana.

l Numita Butușină Ionela, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Comuna Amărăștii de Sus, sat 
Zvorsca, este citată pentru data de 
01.11.2016 la Judecătoria Craiova, 
în dosarul cu nr.24585/215/2015, 
CMF2, ora 8.30, având ca obiect 
divorţ.

l Se citeaza eventualii succesibili 
legali ai defunctului Baba Gheorghe 
decedat la data de 18.04.2011, in 
comuna Ciumeghiu, sat Ghiorac, 
jud. Bihor, fost cu domiciliul in 
comuna Ciumeghiu, sat Ghiorac, 
jud. Bihor, pentru a se prezenta la 
Sediul Biroului Individual Notarial 
Borza Rodica din mun. Arad, B-dul 
Vasile Milea nr. 19, ap. 4, jud. Arad, 
la data de 27.10.2016, orele 09:30, in 
vederea dezbaterii dosarului succe-
soral nr. 44/2016 privind pe 
defunctul Munteanu Constantin 
Ionel, CNP 1540727020031, decedat 
la data de 07 octombrie 2015, in 
mun. arad, jud. Arad, fost cu ultimul 
domiciliu in mun. arad, Str. Mioritei, 
bl. 248, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Arad.

l România - Judecătoria Făgăraș - 
j u d e ț u l  B r a ș o v.  D o s a r  n r. 
1403/226/2016, din: 28 septembrie 
2016. Somație: Se aduce la cunoș-
tința celor interesați că petentul 
Moldovan D.Gheorghe, domiciliat în 
Brașov, str. Murelor nr. 11, jud. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. Nr. 12915 din 10.10.2016. 
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Octombrie, Ziua 25. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 
25, luna Octombrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, jud. 
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-II-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului Enache Ion, cu domiciliul fiscal în localitatea Dărmănești nr. 1086, jud. Dâmbovița (Preț 
vânzare = Preț evaluare diminuat cu 25%, respectiv 1544 lei - (1544 x 25%) = 1544 - 386 = 1158 lei). 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): 1. Autoturism Skoda Felicia, an fabricație 1999, culoare albastră, 
capacitate cilindrică 1289 cc, nr. înmatriculare DB 09 SMB. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
exclusiv TVA (Ron): 1158 lei. Cota TVA/ neimpozabilă/ scutit *): -. *) Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal. 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 la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; 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 că nu au 
obligații fiscale restante, 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 și art. 261 din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, 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 numărul de telefon 
0245.666100. Data afișării: 13.10.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. Nr. 12936 din 10.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Octombrie, Ziua 25. În temeiul art. 250, 
alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 25, 
luna Octombrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, jud. Dâmbovița, 
se vor vinde prin licitație publică (licitația a-II-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului 
Enache Ion, cu domiciliul fiscal în localitatea Dărmănești nr. 1086, jud. Dâmbovița. - Teren extravilan 
în suprafață de 5000 mp, situat în localitatea I.L. Caragiale, tarlaua 48, parcela 612/79 punctul Boboci, 
jud. Dâmbovița pretul de pornire al licitației este preț de evaluare diminuat cu 25%, respectiv 30000 
lei {40000 lei - (40000 x 25%)} = 40000 - 10000 = 30000 lei}. Bunurile imobile mai sus menționate 
sunt grevate de următoarele: Creditori: SFO Moreni. Sarcini: Ipotecă legală. 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 
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, cod 
fiscal 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște; 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 că nu au obligații fiscale restante, 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 și art. 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 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 numărul de telefon .0245.666100. Data afișării: 13.10.2016.
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Brașov, a introdus la Judecătoria 
Făgăraș acțiune prin care solicită să 
se constate că a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune, asupra 
cotei de:3/16.părți din: imobilul 
situat în: Sinca Veche nr. 62 jud. 
Brașov, imobil înscris în CF. nr. 
100871-Sinca Veche, top. 258, 259 și 
să se dispună înscrierea în cartea 
funciară a sentinței ce se va 
pronunța. Persoanele interesate pot 
să facă opoziție la Judecătoria 
Făgăraș în termen de o lună de la 
data afișării și publicării prezentei 
somații. Somația face parte inte-
grantă din încheierea pronunțată de 
la Judecătoria Făgăraș la data de: 27 
septembrie 2016. Prezenta se comu-
nică spre afișare Primăriei com. 
Sinca și la: Judecătoria Făgăraș. 
Judecător: Bostean Olariu-Maria 
Laura; GREFIER: Albu Cristi-
na-Dana

DIVERSE  
l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii simplificate  de 
i n s o l v e n t a  i n  D o s a r u l  n r. 
5750/105/2016, Tribunal Prahova, 
conform Incheierii din data de 
06.10.2016 privind pe SC Don 
Gratiano Prest SRL, cu termenele: 
depunere declarati i  creantă 
18.11.2016, întocmirea tabelului 
preliminar al creantelor 28.11.2016, 
întocmirea tabelului definitiv 
22.12.2016, prima Adunare a Credi-
torilor avand loc in data  05.12.2016, 
orele 12.00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiești, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l In dosarul civil 663/210/2016 al 
Judecatoria Chisineu Cris, recla-
mantul Logos Delia, domiciliata in 
Adea nr. 349 jud. Arad, solicita a se 
constata ca a doandit dreptul de 
proprietate asupra imobilului format 
din casa si o anexa cu teren in supra-
fata de 1473 mp, imobil inscris in Cf 
nr. 304472 Sintea Mare, topo 
463-464/a Adea, prin uzucapiune. 
Proprietarii tabulari Tarsoly Iosefne, 
Vekony erzsebet, nascuta Biro si 
Kovacs Elisabeta, nascuta Vekony, 
decedati. Toti cei interesati in cauza 
pot formula opozitii la prezenta 
somatie in dosar cu nr. de mai sus al 
Judecatoriei Chisineu Cris.

l În temeiul art. 100 alin. (1) din 
Legea privind procedura insolvenței 
nr. 85/2014, comunicăm deschiderea 
procedurii de faliment a debitorului 
SC AncaAlin & Alina SRL, CIF: 
28365260, J16/718/2011 de către 
Tribunalul Dolj în dosar nr. 
1826/63/2016. Termen pentru depu-
nerea cererilor de creanţe suplimen-
tare 07.11.2016; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea și afișarea tabelului supli-
mentar al creanţelor este la 
21.11.2016, Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este de 
7 zile de la data publicării în Bule-
tinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului suplimentar; Termen 
pentru întocmirea și afișarea tabe-

lului definitiv consolidat al crean-
ţelor 05.12.2016. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

l În data de 17 octombrie 2016, 
Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Argeș demarează, cu 
sprijinul Primăriei comunei Teiu, 
etapa de publicare a doocumentelor 
tehnice ale cadastrului din cadrul 
lucrărilor de înregistrare sistematică 
realizate, în conformitate cu Ordinul 
Directorului General al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară nr. 1158/22.09.2016, în 
comuna Teiu, sectoarele cadastrale 
nr. 1 (tarlaua/sola 25, parcela 373; 
tarlaua/sola 26, parcela 376) și nr. 2 
(tarlaua/sola 22, parcela 302), în 
temeiul art. 9, alin. 34 (1) din Legea 
cadastrului și Publicităţii Imobiliare 
nr. 7/1996, republicată. Afișarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
se va realiza pe o perioadă de 60 de 
zile la sediul Căminului Cultural din 
localitatea Teiu.

l În data de 17 octombrie 2016, 
Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Argeș demarează, cu 
sprijinul Primăriei comunei Popești, 
etapa de publicare a documentelor 
tehnice ale cadastrului din cadrul 
lucrărilor de înregistrare sistematică 
realizate, în conformitate cu Ordinul 
Directorului General al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară nr. 1158/22.09.2016, în 
comuna Popești, sectorul cadastral 
nr. 1 (tarlaua/sola 10, parcela 317; 
tarlaua/sola 12, parcela 336) , în 
temeiul art. 9, alin. 34 (1) din Legea 
Cadastrului și Publicităţii Imobiliare 
nr. 7/1996, republicată. Afișarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
se va realiza pe o perioadă de 60 de 
zile la sediul Primăriei din localitatea 
Popești.

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul Unic al S.C. 
ICPET ECO S.A. București –cu 
sediul social în București, sector 4, 
Şos.  Berceni nr.  104 C.U.I. 
RO16951894 Nr. Ord. Reg. Com 
J40/18841/17.11.2004 -convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor din S.C. ICPET ECO 
S.A. București  în data de  14 Noiem-
brie 2016– ora  12,00 –la sediul social 
din Bucuresti, sector 4, Şos. Berceni 
nr.104. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului, Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor din S.C. 
ICPET ECO S.A. București, în a 
doua convocare, va avea loc în data 
de 15 Noiembrie 2016- ora 12,00 -în 
același loc. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor din S.C. ICPET  ECO 
S.A. București este următoarea: 1. 
Prezentarea și aprobarea Raportului 
Cenzorilor privind exerciţiul manda-
tului în perioada 22 Noiembrie 
2013– 30 Octombrie 2016; 2. 
Alegerea cenzorilor S.C. ICPET 
ECO S.A. București pentru exerci-
ţiul mandatului Noiembrie 2016 
-Noiembrie 2019; 3. Stabilirea remu-

neraţiei pentru cenzori; 4. Desem-
narea Administratorului Unic 
pentru semnarea și prezentarea spre 
atestare a Actului Adiţional modifi-
cator al Actului Constitutiv și a 
Actului Constitutiv actualizat; 5. 
Desemnarea reprezentantului legal 
al acţionarilor în vederea îndeplinirii 
tuturor procedurilor prevăzute de 
lege cu privire la înscrierea cuveni-
telor menţiuni la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
București.

LICITAȚII  
l Comuna Drăgușeni, județul Iasi, 
organizează licitație publică în data 
de 26 octombrie 2016, ora 11:10  în 
vederea închirierii pășunii comunale 
în suprafață de 243,67 ha. Înscrierile 
la licitație se fac până pe data de 26 
octombrie 2016, ora 11:00 la registra-
tura Primăriei Drăgușeni, iar docu-
mentația de atribuire se poate 
achiziționa până la ora 9.00. Relații 
suplimentare la tel./fax: 0232256620, 
primaria_drag@yahoo.com.

l SC Teomed Logistic Parc SRL, 
prin administrator judiciar anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunului imobil situat in loc Bucov, 
Soseaua D.N. 1B, Parcela 2249/7; 8; 
9; 10; 11;  Tarla: 56, jud. Prahova, 
compus din teren intravilan, in 
suprafata masurata de 27.864 mp, 
suprafata  in acte de 27.863 mp si 
urmatoarele constructii C1 – Hala  
(spatii depozitare; birouri; anexe) 
S+P+1E, SC desfasurata de 987 mp, 
la pretul de 2.214.600 lei, valoarea 
fiind stabilita de evaluatorul C.E.C. 
Bank. Licitaţiile vor avea loc pe data 
de :  18 .02.2014,  19 .02.2014, 
20.02.2014, 25.02.2014, 26.02.2014, 
27.02.2014, 04.03.2014, 05.03.2014, 
06.03.2014 si 11.03.2014, orele 13.00 
în Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 5, cab. 5E, jud. Prahova. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0344104525.

l Direcţia Silvică Teleorman organi-
zează în ziua de joi, 03.11.2016, ora 
11,00 la sediul său din mun. Alexan-
dria, str. Mihăiţă Filipescu, nr.3, jud.
Teleorman, licitaţie publică deschisă 
cu strigare, în vederea vânzării de 
mijloace fixe (Troliu TL1 pentru 
tractor U650, Tractor U650, Tractor 
V445). Lista poate fi consultată la 
sediul Direcţiei Silvice Teleorman și 
la sediile Ocoalelor silvice din: 
Alexandria, Roșiorii de Vede, Slavesti 
și Tr. Măgurele. Preţul de pornire la 
licitaţie este următorul: Troliu TL1 
pt. Tractor U650: 600, Tractor 
U650: 1.800, Tractor V445:2.200. 
La licitaţie poate participa orice 
persoană fizică sau juridică intere-
sată. Cererea de înscriere la licitaţie 
(cu specificarea activelor pentru 
care licitează) va fi însoţită- în cazul 
persoanelor juridice: de Certificatul 
constatator, eliberat de ONRC, 
valabil la data licitaţiei și a Certifi-
catului Unic de Înregistrare 
Fiscală,  iar, în cazul persoanelor 
fizice, de actul de identitate. Toate 
documentele depuse de către 
persoanele fizice sau juridice, vor fi 
prezentate și în original sau în 
copie legalizată. Garanţia de parti-
cipare la licitaţie este de 5% din 
valoarea mijlocului fix (fara TVA). 
Taxa de participare la licitaţie este de 
30Lei cu TVA (nereturnabilă). 
Caietul de sarcini se găsește la sediul 
Direcţiei Silvice Teleorman. 
Înscrierea se poate face până la data 
de 03.11.2016, ora 9,00. În cazul 
neadjudecării mijloacelor fixe, lici-
taţia se va repeta în zilele de: 
10.11.2016 și 17.11.2016, ora 11,00, 
înscrierea la licitaţie în aceeași zi 
până la ora 9,00. Relaţii suplimentare 
la tel. 0247/312.333 sau 0247/312.894.

l C.I.I. Şerbănescu Maria lichidator 
judiciar al debitoarei SC Cristelsi 

SRL, J29/746/1993, CUI RO3649364 
cu sediul in Valenii De Munte Str. 
Progresului Nr.20A, Judetul 
Prahova, societate în faliment dosar 
nr. 4469/105/2013, anunta organi-
zarea de licitatii publice cu strigare, 
in fiecare zi de joi ora 12, cu reducere 
40% incepand cu data de 20 octom-
brie 2016 , la preturile de evaluare, 
pentru urmatoarele  bunuri imobile 
si mobile: 1. BARACA METALI-
CA-CHIOSC, situată în com.
M ă n e c i u ,  j u d . P r a h o v a ,  a n 
construcţie 1993, suprafaţa 24 mp, 
înălţime 2,3 m. preţ 2.800 lei; 2. 
CLADIRE(fosta centrală termică), 
situată în Vălenii de Munte, B.dul. 
N.Iorga nr.56, jud.Prahova, zona 
DN1A, suprafata 245 mp. Acd.=245 
mp, Au.=206 mp cu reţele existente 
de energie electrică(monofazat și 
trifazat), apă, gaze, canalizare, tele-
fonie,  trafic auto redus, an 
constructie 1984, regim de înălţime 
P, nr. Cadastral 11263, H=3,2 m și 
TEREN în suprafaţă de 245 mp, 
preţ  pornire licitatie 166.572 lei. 3. 
CLĂDIRE MAGAZIN+BIROURI 
situată în Vălenii de Munte 
str.N.Iorga nr.43, zona Gării, DN 1A, 
înălţime P+E, an construcţie 2007, 
nr.cadastral 1357, suprafaţă  101 mp, 
Acd 191,44 mp, zonă rezidenţial 
periferică, reţele edilitare: energie 
electrică, apă, gaze, încălzire cu 
centrală proprie pe gaze, etaj 
compartimentat în birouri, hol, baie, 
bucătărie, canalizare, telefonie, 
internet, preţ pornire licitaţie 
136.285 lei; 4. CLADIRE, situată în 
comuna Gura Vitioarei nr.238 jud.
Prahova,zona DN1A, tipul construc-
ţiei C1+C2+C3+ materiale rezultate 
din demolarea depozitului C4, an 
construcţie 1998, regim înălţime 
P+1E, nr.cadastral 27, sprafaţa 
Ac=246,75 mp, Acd =246,75 mp, 
Au=223.64 mp, H=5.0 m, instalaţii 
electrice(monofazat și trifazat), sani-
tare(apă, canal priprie și urbană), 
încălzire și TEREN în suprafaţă de 
1105 mp, preţ pornire licitaţie 
221.067 lei. 5. PARC AUTO: 
RENAULT KANGOO(1) la Gura 
Vitioarei nr.238 jud.Prahova,zona 
DN1A, pret pornire 3.089 lei. 6. 
MOBILIER NOU (masute cafea), 
OBIECTE DE INVENTAR( impri-
mante, computere, birouri etc) , 
PIESE SI ACCESORII AUTO 
(piese pentru  raba,saviem, dacia, 
logan,aro etc) la Vălenii de Munte 
str.N.Iorga nr.43, zona Gării, DN 1A. 
7. ECHIPAMENTE TEHNOLO-
G I C E  S P E C I F I C E 
CONSTRUCTII, SERVICE AUTO 
la Gura Vitioarei nr.238 jud.Praho-
va,zona DN1A ( betoniera- 402 lei, 
picamer- 1.193 lei, echipament cu 
abur pentru spalat- 3.753 lei, aparat 
echilibrat- 362 lei, generator- 1.959 
lei etc). *PRETURILE CONTIN 
TVA! *Toate bunurile mobile si 
imobile scoase la licitatie sunt 
evaluate. Preturile au fost reduse 
corespunzator vechimii si uzurii. 
*Rapoartele de evaluare si regula-
mentul de vanzare pot fi studiate la 
sediul din Valenii De Munte, B.Dul 
N.Iorga Nr.45, Judetul Prahova 
zilnic intre orele 08.00-16.00. *Bunu-
rile pot fi vazute in fiecare zi de 
miercuri, intre orele 09.00-12.00

l Anunt de participare la vanzare 
prin licitatie publica: 1. Informatii 
generale privind genrale privind 
proprietarul: Consiliul Local 
Babadag, cod fiscal: 4508533; 
Adresa: judetul Tulcea, orasul 
Babadag, Str. Republicii nr. 89, nr tel: 
0240-561.012, fax: 0240-562.939; 
e - m a i l :  u r b a n i s m @ p r i m a -
ria-babadag.ro. 2. Informatii gene-
rale privind obiectul vanzarii: - teren 
cu suprafata de 1009 mp situat pe str. 
Republicii nr. 68; - teren cu suprafata 
de 218 mp situat pe str. Garii FN. 3. 
Informatii privind documentatia de 
atribuire: 3.1. orice persoana intere-
sata are dreptul de a solicita si de a 
obtine documentatia de atribuire, 
punerea la dipozitia oricarei personae 
interesate care a inaintat o solicitare 
in acest sens, a unui exemplar din 
documentatia de atribuire se reali-
zeaza in mod direct, nerestrictionat si 
depin, prin mijloace sau pe suport de 
hartie. 3.2. compartimentul respon-
sabil din cadrul proprietarului: 
Biroul Urbanism din cadrul Prima-
riei orasului Babadag, Str. Cabanei 
nr. 5. 3.3. Docuemtatia de atribuire se 
pune la dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.4. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor 25.10.2016. 4. 
Informatii privind oferte: 4.1 Data 
limita de depunere a ofertelor: 
7.11.2016, ora 10:00 la secretariatul 
Primariei orasului Babadag, Str. 
Republicii nr. 89, Babadag, jud. 
Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de 
licitatie va avea loc in data de 
08.11.2016, ora 10:00 la sediul Prima-
riei orasului Babadag, Str. Republicii 
nr. 89. 6. Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea litigiilor 
aparute: contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul 
proprietarului, mentionat la punctul 
1, iar actiunea in justitie se introduce 
la sectia de contencios administrativ 
a Tribunalului Tulcea in termen de 
30 zile. 7. Data transmiterii anuntului 
de atribuire catre institutiile abilitate 
in vederea publicarii: 12.10.2016.

l Anunt de participare la concesio-
nare prin licitatie publica (al treilea 
termen): 1. Informatii generale 
privind genrale privind proprietarul: 
Consiliul Local Babadag, cod fiscal: 
4508533; Adresa: judetul Tulcea, 
orasul Babadag, Str. Republicii nr. 89, 
nr tel: 0240-561.012, fax: 0240-
562.939; e-mail: urbanism@prima-
ria-babadag.ro. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesiunii: - teren 
cu suprafata de 1112 mp situat in 
extravilanul orasului; - teren cu 
suprafata de 1500 mp situat in extra-
vilanul orasului. 3. Informatii privind 
documentatia de atribuire: 3.1. orice 
persoana interesata are dreptul de a 
solicita si de a obtine documentatia 
de atribuire, punerea la dipozitia 
oricarei persoane interesate care a 
inaintat o solicitare in acest sens, a 
unui exemplar din documentatia de 
atribuire se realizeaza in mod direct, 
nerestrictionat si deplin, prin 
mijloace sau pe suport de hartie. 3.2. 
Compartimentul responsabil din 
cadrul concedentului: Biroul Urba-
nism din cadrul Primariei orasului 
Babadag, Str. Cabanei nr. 5. 3.3. 

Docuemtatia de atribuire se pune la 
dispozitia solicitantilor in mod 
gratuit. 3.4. Data limita pentru solici-
tarea clarificarilor 25.10.2016. 4. 
Informatii privind oferte: 4.1 Data 
limita de depunere a ofertelor: 
4.11.2016, ora 09:00 la secretariatul 
Primariei orasului Babadag, Str. 
Republicii nr. 89, Babadag, jud. 
Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de 
deschidere va avea loc in data de 
04.11.2016, ora 10:00 la sediul Prima-
riei orasului Babadag, Str. Republicii 
nr. 89. 6. Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea litigiilor 
aparute: contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul 
proprietarului, mentionat la punctul 
1, iar actiunea in justitie se introduce 
la sectia de contencios administrativ 
a Tribunalului Tulcea in termen de 
30 zile. 7. Data transmiterii anuntului 
de atribuire catre institutiile abilitate 
in vederea publicarii: 12.10.2016.
 

PIERDERI  
l Nistor Stelian declară pierdute 
atestat de producător nr. 0452201 și 
carnet de comercializare seria BT, nr. 
6844241 -6844280, eliberate de 
Primăria Brăești, jud. Botoșani. Le 
declar nule.

l Pierdut Contract construire 
nr.806/1970 si Proces verbal: predare 
primire pt.apart.30, Aleea Poiana 
Sibiului nr.6, bl. E25, sector.6, pe 
numele Stanca Gheorghe si Stanca 
Virginia-Elena. Le declar nule.

l Pierdut Adeverinta achitare inte-
grala pe numele Stefan Grigore si 
Alexandrina. O declar nula.

l Pierdut Contract de constructie/
Proces verbal, Rugina Valeriu si 
Rugina Ioana. Le declar nule.

l Pierdut Adeverinta achitare inte-
grala apartament aferenta-Contract 
nr. 15973, pe numele: Rigu Stana. O 
declar nula.

l PierdutContract construire-nr. 
2639/9/09.12.1976 pe numele:Bocean 
Ion si Bocean Margareta si ICVL. Il 
declar nul.

l Pierdut Proces verbal anexa 
Contract constructii, nr. 3424/ 
16.05.1970, pe numele: Tudor Marin 
si:] Tudor Eleonora. Declar nul.

l P.F.A. Sima Constantin Ion cu 
sediul în București, str. Pribeagului nr. 
1, bl. 25, sc. 2, et. 2, ap. 30, sector 5, 
C.U.I. 33037634, F40/1496/2014, 
declar pierdute și nule certificat 
constatator și certificat de înregistrare.

l Declar pierdut (nul) atestat taxi pe 
numele Bălăeanu Adrian eliberat de 
Ministerul Transporturilor.

l Declar pierdut (nul) certificat de 
atestare a dreptului de proprietate 
privată original nr. 4773/5 din 
15.11.1996, eliberat de Prefectura 
Municipiului București și Sectorului 
Agricol Ilfov, pe numele Burtea 
Petre.

ANUNȚURI




