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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Şcoala Gimnazială „Şerban
Vodă” din Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei
de ajutor programator cu studii
medii/superioare, cursuri în
specialitate de administrator de
rețea, vechime în muncă:
minimum 2 ani. Termen limită de
depunere a dosarelor: 01 februarie
2016, ora 14.00, la sediul şcolii din
Bucureşti, Str.Petre Țutea, nr.3,
sectorul 4, telefon: 021.450.34.50.
l Şcoala Gimnazială „Şerban
Vodă” din Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a 0,5 post
de bibliotecar cu studii superioare
de specialitate, vechime în muncă:
minimum 5 ani. Termen limită de
depunere a dosarelor: 01 februarie
2016, ora 14.00, la sediul şcolii din
Bucureşti, Str.Petre Țutea, nr.3,
sectorul 4, telefon: 021.450.34.50.
l A.J.P.I.S. –Ilfov cu sediul în
Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu
n r. 3 A , S e c t o r 1 , t e l . / f a x :
021.256.97.83/ 021.256.97.84, organizează concurs în perioada 2527.01.2016 scris şi interviu, ora
9.30 pentru 1 post temporar
vacant pe perioadă determinată de
Inspector principal- studii superioare cu diplomă de licenţă,

vechime în specialitatea studiilor
min. 5 ani. Depunere dosar de
înscriere până la data 21.01.2016
la sediul instituţiei.
l Serviciul Public Baia Populară
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu,
str.Andrei Șaguna, nr.2, județul
Sibiu, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
vacant de Şef serviciu gr.II,
conform HG (A) 286/2011.
Concursul se va desfășura la sediul
Serviciului Public Baia Populară
Sibiu, str.Andrei Șaguna, nr.2 și
constă în: -Probă scrisă -în data de
08 februarie 2016, ora 11.00;
-Interviu -în data de 15 februarie
2016, ora 11.00. Pentru participarea la concurs candidatii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții: -condițiile generale
prevăzute de legislația în vigoare
pentru ocuparea unui post vacant;
-studii superioare juridice absolvite
cu diplomă de licență; -vechime în
specialitate de minim 2 ani;
-cunoştinţe avansate de calculator.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data
de 29.01.2016, ora 14.00, la sediul
Serviciului Public Baia Populară
Sibiu, str.Andrei Șaguna, nr.2.
Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public Baia Populară Sibiu;
persoană de contact: D-na Corina
Șușu, telefon: 0269.214.445, E-mail:
baia.populara@sibiu.ro.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Naționala de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul
Juridic. Nr. DEX 196/12.01.2016. Invitație de participare. Agenția
Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași invită practicienii în insolvență înscriși în lista
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru zona VII, să depună până cel târziu în
data de 29.01.2016, ora 12.00, ofertă în vederea desemnării unui
practician în insolvență în dosarul de insolvență privind
debitoarea: SC Monti Pont SRL, CUI 25226152, dosar
1524/116/2015, aﬂat pe rolul Tribunalului Călărași, întocmită
conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.
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l Serviciul Public Baia Populară
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu,
str.Andrei Șaguna, nr.2, județul
Sibiu, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
vacant de Șef serviciu gr.II,
conform HG (A) 286/2011.
Concursul se va desfășura la
sediul Serviciului Public Baia
Populară Sibiu, str.Andrei Șaguna,
nr.2 și constă în: -Probă scrisă -în
data de 08 februarie 2016, ora
11.00; -Interviu -în data de 15
februarie 2016, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -condițiile
generale prevăzute de legislația în
vigoare pentru ocuparea unui post
vacant; -studii superioare
economice absolvite cu diplomă de
licență; -vechime în specialitate de
minim 2 ani; -cunoştinţe avansate
de calculator. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de
29.01.2016, ora 14.00, la sediul
Serviciului Public Baia Populară
Sibiu, str.Andrei Șaguna, nr.2.
Relaţii suplimentare la sediul
Serviciului Public Baia Populară
Sibiu; persoană de contact: D-na
Corina Șușu, telefon:
0269.214.445, E-mail: baia.populara@sibiu.ro
l Universitatea Babeş-Bolyai.
Direcţia Resurse Umane. Serviciul
Resurse Umane. Anunţ. În temeiul
prevederilor H.G. nr. 286/ 2011,
Universitatea Babeş-Bolyai cu
sediul în Cluj-Napoca, str. M.
Kogălniceanu nr. 1, organizează
concurs pentru ocuparea postului
de secretar şef, vacant pe perioadă
nedeterminată, în cadrul
Facultăţii de Teologie GrecoCatolică. Condiţii de participare:
- studii superioare; - vechime în
activitatea de secretariat în
învăţământul superior minim 3
ani; - cunoaşterea unei limbi
străine de circulaţie internaţională; - cunoştinţe avansate de
operare PC (Word, Excel).
Concursul va consta într-o probă
scrisă (în data de 05.02.2016, ora
10.00) şi un interviu (în data de
12.02.2016, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune până la
data de 28.01.2016, ora 16.00.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la Direcţia Resurse
Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14,
pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/
405300, interior 5449. Director
RU, Mircea Raţiu.
l Spitalul Orășenesc Turceni, cu
sediul în localitatea Turceni, str.
Sănătății, nr.1, județul Gorj, organizează concurs sau examen după
c a z , c o n f o r m H . G . n r. 2 8 6 /
23.03.2011, actualizată, pentru
ocuparea postului contractual
vacant, de: -asistent medical
generalist debutant cu studii
postliceale sau superioare -cabinet
chirurgie generală -ambulatoriul
integrat Spitalului Orășenesc
Turceni -perioadă nedeterminată
-1 post. Concursul sau examenul
după caz se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de
11.02.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 17.02.2016, ora
10.00; -Proba practică în data de
23.02.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: Asistent
medical generalist debutant cu
studii postliceale sau superioare
-ambulatoriul integrat Spitalului
Orășenesc Turceni: -diplomă de
licenţă în specialitate pentru cei cu
studii superioare; -diplomă de
școală sanitară postliceală sau
echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare,

conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs cu îndeplinirea condițiilor
de participare cerute în prezentul
anunț, până la data de: 29.01.2016,
ora 12.00, la sediul Spitalului
Orășenesc Turceni, str.Sănătății,
nr.1, loc.Turceni, județul Gorj.
Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalului Orășenesc Turceni, loc.
Turceni, din str.Sănătății, nr.1,
judeţul Gorj, persoană de contact:
d-ra Mănoiu Elisabeta, telefon:
0253.335.035, fax: 0253.335.034,
E-mail: spitalululorasenescturceni@yahoo.com.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, Str.
B-dul Bucureşti, Bl. 202/5D,
scoate la concurs, în zilele de
15.02.2016 (proba scrisă), la sediul
agenţiei următorul post vacant:
Consilier clasa I, grad profesional
principal –Serviciul Control Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi
Executare Silită a Debitelor;
Condiţii specifice de participare la
c onc ur s ul pe ntr u oc up a rea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă in domeniul economic;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Giurgiuj.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Vrancea, cu sediul în Focşani,
B-dul Unirii, Nr.53A, scoate la
concurs, în zilele de 15.02.2016
(proba scrisă), la sediul agenţiei
următorul post vacant: Inspector
clasa I, grad profesional superior
–Compartiment Medierea Muncii,
Consiliere şi Orientare Profesională; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.
Biroul Juridic. Citație. Domnul
Netoi Catalin, cu domiciliul în
com. Jilava, jud. Ilfov, este
chemat în instanță la data de
04.02.2016, ora 09:00, la
Tribunalul București, cu sediul
în București, Bd. Unirii, nr. 37,
sector 3, Complet c8, sala
231, pentru a participa în
calitate de pârât la judecarea
dosarului numărul
30744/3/2013/a2 al acestei
instanțe, având ca obiect
angajarea răspunderii
conform art. 138 din Legea
85/2006, în contradictoriu cu
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.

de operare PC: Word, Excel,
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 publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Vrancea.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, str. Avalanşei,
Nr.20-22, scoate la concurs, în
data de 15.02.2016 (proba scrisă),
la sediul agenţiei următoarele
posturi vacante din cadrul
Direcţiei Coordonarea Reţelei
Naţionale EURES Acorduri şi
Relaţii Internaţionale: 1.
Inspector clasa I, grad profesional
debutant; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Cunoaşterea unei limbi străine;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; 2.
Expert clasa I, grad profesional
principal; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu;
Cunoaşterea unei limbi străine;
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 ANOFM.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, str. Avalanşei,
Nr.20-22, scoate la concurs, în
data de 15.02.2016 (proba scrisă),
la sediul agenţiei următoarele
posturi vacante din cadrul
Direcţiei Coordonarea Proiectelor
cu Finanţare Nerambursabilă din
Fonduri Europene: 1. Consilier
clasa I, grad profesional asistent;
Condiţii specifice de participare la
co n cu rsu l p en t ru o cu p a rea
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.
Biroul Juridic. Citație. Domnul
Patras Hristos, cu domiciliul în
Grecia, loc. Nea Malgara Thessaloniki, sunteți chemat
în instanță la data de
26.01.2016, ora 08:30, la
Tribunalul Giurgiu, cu sediul în
str. Episcopiei, nr. 13, sala 5,
complet CFS 4, pentru a
participa în calitate de pârât la
judecarea dosarului numărul
2091/122/2014 aﬂat pe rolul
acestei instanțe, având ca
obiect procedura insolvenței
SC Bioagrinet SRL, în
c o n t ra d i c t o r i u c u
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.

funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 1 an;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; 2.
Inspector clasa I, grad profesional
debutant; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; 3.
Expert clasa I, grad profesional
principal; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante:n Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; 4. Consilier
clasa I, grad profesional asistent;
Condiţii specifice de participare la
co n cu rsu l p en t ru o cu p a rea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 1 an;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova.
Serviciul Fiscal Orășenesc
Slănic. Biroul Colectare
Executare Silită. S.F.O. Slănic
anunță organizarea licitației la
sediul din strada 23 August,
nr. 13, oraș Slănic, jud.
Prahova, privind vânzarea: Autoturism Renault LBR7/
Clio, serie șasiu VF1LBR7CF33
026619, albastru, an
fabricație 2004, prețul de
pornire al licitației este 5600
lei, exclusiv TVA, în data de
02.02.2016, ora 10.00.
A n u n ț u l n r. 5 7 7 d i n
13.01.2016 poate ﬁ consultat
la sediul organului ﬁscal, la
primărie și pe site ANAF
(licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile
de participare și actele
necesare la depunerea
ofertelor puteți apela nr. de
telefon 0244.240976,
persoană de contact: Buzea
Radu. Data aﬁșării:
14.01.2016
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www.jurnalul.ro
Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul ANOFM.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui, organizează concurs de
recrutare în data de 04 februarie
2016 – proba scrisă în vederea
ocupării posturilor contractuale de
execuție vacante după cum
urmează: 1. Asistent medical PL –
1 post la Centrul de Tip Respiro
Ghermănești; 2. Asistent medical
PL – 1 post la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Mălăiești din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare Mălăiești – Vutcani; 3. Asistent social, grad principal – 1 post
la Centrul de Urgență pentru
Victimele Violenței în Familie din
cadrul Complexului de Servicii
Comunitare nr. 2 Bârlad; 4. Asistent social, grad practicant – 1
post la Cabinetul de Consiliere a
Mamelor Predispuse să-și Abandoneze Copiii din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui; 5. Psiholog, grad
practicant – 1 post la Compartimentul Zonal Bârlad din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui; 6. Logoped – 1
post la Centrul de Recuperare/
Reabilitare pentru Copilul cu
Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru
Copilul cu Handicap Vaslui; 7.
Maseur PL – 1 post la Centrul de
Abilitare/ Reabilitare de zi pentru
Copilul cu Dizabilități din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap
Bârlad; 8. Lucrător social – 1 post
la Serviciul Alternativ de Protecție
de Tip Familial din cadrul

Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad; 9. Lucrător social
– 2 posturi la Centrul de Abilitare/
Reabilitare de zi pentru Copilul cu
Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru
Persoana cu Handicap Bârlad; 10.
Paznic - 1 post la Centrul de
Plasament Elena Farago Bârlad;
11. Șofer I – 1 post la Compartimentul Administrativ din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad; 12. Șofer I – 1
post la Echipa Mobilă nr. 1 din
cadrul Complexului de Servicii
Comunitare pentru Copilul cu
Handicap Vaslui; 13. Spălătoreasă
- 1 post la Centrul de Îngrijire și
Asistență Bogești; 14. Muncitor
necalificat bucatar I - 1 post la
Centrul de Îngrijire și Asistență
Rânzești; 15. Infirmier/ă - 1 post la
Centrul de Îngrijire și Asistență
Giurcani; 16. Infirmier/ă - 1 post la
Centrul Specializat pentru Copilul
cu Dizabilități din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap
Bârlad; 17. Ingrijitor/ingrijitoare 1 post la Centrul de Recuperare și
Reabilitare Râșești; 18. Asistent
medical PL, grad principal - 1
post la Locuința Protejată
Codăești; 19. Asistent medical PL
- 1 post la Centrul de Recuperare
și Reabilitare pentru Persoane cu
Handicap Huși din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși; 20.
Psiholog, grad practicant – 1 post
la Centrul de Recuperare și
Reabilitare pentru Persoane cu
Handicap Huși din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși; 21.
Maseur, grad principal – 1 post
Centrul de Servicii de Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu

Bârlad; 22. Referent de specialitate III - 1 post la Centrul de
Îngrijire și Asistență Giurcani; 23.
Lucrător social – 1 post la Centrul
de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Mălăiești din
cadrul Complexului de Servicii
Comunitare Mălăiești – Vutcani;
24. Lucrător social – 1 post la
Centrul de Îngrijire și Asistență
pentru Persoane Vârstnice Huși
din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare pentru Adulți Huși;
25. Lucrător social – 3 posturi la
Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
Huși din cadrul Complexului de
Servicii Comunitare pentru Adulți
Huși; 26. Lucrător social – 1 post
la Centrul de Primire în Regim de
Urgență pentru Copiii care Trăiesc
în Stradă din cadrul Complexului
de Servicii Comunitare nr. 1
Bârlad; 27. Infirmier/ă – 2 posturi
la Centrul de Îngrijire și Asistență
pentru Persoane Vârstnice Huși
din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare pentru Adulți Huși;
28. Infirmier/ă – 3 posturi la
Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
Huși din cadrul Complexului de
Servicii Comunitare pentru Adulți
Huși; 29. Infirmier/ă - 1 post la
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Mălăiești
din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare Mălăiești – Vutcani;
30. Muncitor calificat bucatar IV
– 1 post la Compartimentul
Administrativ din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 10 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Direcției
Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Vaslui.
Dosarul de înscriere trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
H.G.R nr.286/2011, actualizată.
Condițiile de participare la
concurs și bibliografia se afișează
pe site-ul și la sediul Direcției
Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vaslui. Relații
suplimentare se pot obține la
sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Va s l u i ș i l a n r. d e t e l e f o n :
0235/315138, Fax: 0235/31534, int.
1110, CUI: 17095927, E-mail:
office@dgaspc-vs.ro.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpar cartea „Durostor:
fapte, icoane, cuvinte” de Aurel
Negoescu, tiparita interbelic la
Calarasi. 0216446633

CITAȚII
l Domnul Ciobanu Florin este
citat în instanţă la termenul din
data de 26.01.2016, în dosar
13483/193/2015- având ca obiect
divorţ.
l Se citează pârâta Stan Georgeta, de către reclamanta Tuţă
E l e n a , î n D o s a r u l n r.
10322/280/2011* af lat pe rolul
Judecătoriei Piteşti, termen
27.01.2016.
l Turcu Nicolae este citat la
Judecătoria Roşiorii de Vede în
dosarul civil nr. 1424/292/2015
având ca obiect stabilire domiciliu
minor.
l Numitul Ciovică Daniel, cu
ultimul domiciliu cunoscut în

Craiova, Str. Colţunaşi, nr. 8, este
citat la Judecătoria Filiaşi, în calitate de pârât în dosarul
nr.946/230/2014, complet C4, la
data 25.01.2016, ora 09.00.
l Se declară moartea prin citare a
numitulul Şelea N.Grigore, cu
ultim domiciliu în Comuna
Ponoarele, Jud. Mehedinţi.
Art.946/2 (CPRCiv).
l Marţi, 02.02.2016, orele 17.00,
toţi ce care au un drept succesoral
sunt aşteptaţi la ultimul domiciul
al defunctei Viman Margareta
Nataşa, născută la 13.04.1954,
decedată la 10.05.2014, în garsoniera care alcătuieşte masa partajabilă, situată în Bucureşti, strada
Turnu Mărgurele, nr.19, bl.S1, sc.2,
et.7, ap.525, sector 4, pentru partajarea amiabilă. Pasivul succesoral
este de 4500Euro. Telefon:
0723.595.936 -av. Mariana Bratu.
l Numitul Goldenberg Marcel,
cu ultimul domiciliul cunoscut în
Iaşi, 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
02.02.2016, ora 9.00, complet D4
civil, in calitate de PARAT in
dosarul nr. 7704/99/2016, avand ca
obiect uzucapiune, in proces cu
reclamantii Placinta Constantin Si
Placinta Silvia
l Georgescu Gheorghe - prin
soţia sa Georgescu Luxa, cu
ultimul domiciliu în Amara,
judeţul Ialomiţa, este chemat la
Judecătoria Slobozia, în ziua de
18.02.2016, ora 08:30, Completul
1, în calitate de pârât în dosarul nr.
4533/312/2015, în proces cu
Drăgulin Marian si Drăgulin
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Măria, în calitate de reclamanţi,
pentru ridicare sechestru asigurător.
l Pletea Elena - prin curator
Petre Mihaela, cu ultimul domiciliu în Amara, judeţul Ialomiţa,
este chemată la Judecătoria
Slobozia, în ziua de 18.02.2016, ora
08:30, Completul 1, în calitate de
pârât în dosarul nr. 4533/312/2015,
în proces cu Drăgulin Marian si
Drăgulin Măria, în calitate de
reclamanţi, pentru ridicare
sechestru asigurător.
l Popa Nicolae, cu ultimul domiciliu în Amara, judeţul Ialomiţa,
este chemat la Judecătoria
Slobozia, în ziua de 18.02.2016, ora
08:30, Completul 1, în calitate de
pârât în dosarul nr. 4533/312/2015,
în proces cu Drăgulin Marian si
Drăgulin Măria, în calitate de
reclamanţi, pentru ridicare
sechestru asigurător.
l Anghel Marian, cu ultimul domiciliu în Amara, judeţul Ialomiţa,
este chemat la Judecătoria
Slobozia, în ziua de 18.02.2016, ora
08:30, Completul 1, în calitate de
pârât în dosarul nr. 4533/312/2015,
în proces cu Drăgulin Marian si
Drăgulin Măria, în calitate de
reclamanţi, pentru ridicare
sechestru asigurător.
l Mihai Petre, cu ultimul domiciliu în Amara, judeţul Ialomiţa,
este chemat la Judecătoria
Slobozia, în ziua de 18.02.2016, ora
08:30, Completul 1, în calitate de
pârât în dosarul nr. 4533/312/2015,
în proces cu Drăgulin Marian si
Drăgulin Măria, în calitate de
reclamanţi, pentru ridicare
sechestru asigurător.
Publicitate
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ANUNȚURI

DIVERSE
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator în dosarul
nr.305/05.01.2016 aflat pe rolul
Oficiului Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Bihor,
privind pe Pierre Oliver S.R.L.
CUI 14349427 J05/948/2001 îi
anunţă pe toţi creditorii societăţii
sus menţionate că s-a deschis
procedura de dizolvare judiciară
prevăzută de Legea nr. 31/1990 în
baza rezoluției nr.114/06.01.2016.
Pentru orice informații vă rugăm
să vă adresați lichidatorului la
sediul acestuia din Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud.
Bihor, tel: 0359/463661 fax:
0359/463662 e-mail: office@plginsolv.ro.
l Ionita Gheorghe având sediul în
Șos. București- Măgurele, nr. 72K,
sector 5, localitatea București,
titular al Planului Urbanistic
Zonal S+P+1E+ 2E retras, împrejmuire teren, localitatea București,
Șos. București- Măgurele nr. 70L,
sector 5, anunță publicul interesat
asupra parcurgerii etapei de
încadrare în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data
de 07.01.2016, urnâd ca planul
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propus să fie supus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Comentarii privind decizia etapei
de încadrare se primesc în scris la
sediul A.P.M. București, în termen
de 10 zile calendaristice de la
publicarea anuntului.

ADUNĂRI GENERALE
l Obștea Moșnenilor Călinești, cu
sediul în sat Călinești, oraș Brezoi,
județul Vâlcea convoacă Adunarea
Generală Ordinară, pentru data de
31.01.2016, ora 14.00, la sediul
obștii, cu următoarea ordine de zi:
1. Dare de seamă a activității; 2.
Aprobare BVC 2016; 3. Discuții.

LICITAȚII
l Primăria oraşului Cernavodă,
str.Ovidiu nr.11, jud. Constanţa,
telefon/fax 0241487121,
0241239578, primaria@cernavoda.
ro, organizează în data de
02.02.2016, ora 10:00, licitaţie
publică pentru vânzarea terenurilor: - teren în str. Răsăritului ,
FN , în suprafaţă de 109 mp, teren în Zona Port Nou Lot5, în
suprafaţă de 4300 mp, - teren în
str. Prundului , Lot2 , lângă fosta
tabăra ACH , în suprafaţă de 441

mp, - teren în str. Şoimului , lot5,
în suprafaţă de 410 mp, - teren în
str. Mircea Eliade , FN , în suprafaţă de 171 mp, - teren în str.
Dacia, Lot1, FN, în suprafaţă de
506 mp, - teren în str. Canalului
(Piaţa Faleza) , FN, în suprafaţă
de 38 mp. Persoanele interesate
pot solicita documentaţia de
atribuire, contracost, de la
Compartimentul Patrimoniu şi
Cadastru din cadrul Primăriei,
până la data de 27.01.2015. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este 27.01.2016. Data
pentru depunerea ofertelor, la
Centrul de Informare pentru
Cetăţeni din cadrul Primăriei, este
de 01.02.2016, ora 15:00. Plicurile
cu oferte se vor deschide în data
de 02.02.2016, ora 10:00, în sala 10
din cadrul Primăriei Cernavodă.
Persoana de contact – Cioară
Mirela.
l Debitorul SC Zadumit Com
Prod SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse
și Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Proprietate imobiliară,
teren și construcții “Spațiu
Comercial Restaurant” situat în
Municipiul Ploiești, Bld. Republicii nr. 192, Județ Prahova. Prețul

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 de bunuri imobile ale garantului ipotecar - Marinescu
Adina Maria. (Licitația a-II-a). Anul 2016, Luna Ianuarie, Ziua 26, Ora 11.00. În temeiul art. 162, alin.
(1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 26 Ianuarie 2016, ora 11.00, în
localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, la sediul S.F.O. Bolintin Vale, se
vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea garantului ipotecar
Marinescu Adina Maria, domiciliata în oraș Bolintin Vale, Bd. Republicii nr. 25, județul Giurgiu, al
debitorului S.C. Auto Smart SRL, cu domiciliul social în oraș Bolintin Vale, Bd. Republicii, nr. 25, județul
Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală RO 23560090. Denumire bunuri imobile - descriere sumară: Teren
extravilan - în suprafață de 2346 mp, nr. cadastral 3129, CF 31045, situat în localitatea Bolintin Vale,
jud. Giurgiu. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, (exclusiv TVA): 3.600 lei. Total suprafață –
2346 mp - 3.600 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din
Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modiﬁcările și completările ulterioare, este scutită de TVA:
„livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este
construită”. 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
(inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal
beneﬁciar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, 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 și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 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. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, 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,
persoană de contact: Ion Ionica.

de pornire licitație este
de 150.000,00 Euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini pentru
proprietatea imobiliară aflată în
proprietatea SC ZADUMIT COM
PROD SRL este de 2.500,00 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitaților pentru proprietatea
imobiliară aparținând SC
ZADUMIT COM PROD
SRL reprezintă 50% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO72BITR003010064199RO01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc.
București, Ag. Ploiești, până la
orele 14 am din preziua stabilită
licitaţiei, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași
dată a Caietului de sarcini și a
Regulamentului de licitație pentru
proprietatea imobiliară de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliară
prima ședință de licitație a fost
stabilită în data de 22.01.2016, ora
15.00, iar dacă bunul nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de
29.01.2016, 05.02.2016, 12.02.2016,
19.02.2016, ora 15.00. Toate
ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Barocco Fleish
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații S.P.R.L., scoate la
vânzare: -Mijloace fixe de carmangerie; -Autoturism: Auto Fiat
Ducato -1 buc. Prețul de pornire al
licitației este diminuat cu 20% față
de valoarea stabilită în Raportul
de Evaluare pentru fiecare bun în
parte exclusiv TVA. Participanții
la licitație vor trebui să
achiziționeze până la data și ora
licitației Caietul de Sarcini ce
cuprinde Regulamentul de
vânzare unde se regăsesc listele cu
bunurile scoase la licitație. Prețul
Caietului de sarcini reprezintă 1%

din valoarea bunurilor pentru care
se licitează și va fi achitat în
numerar pe seama lichidatorului
judiciar. Participarea la licitație
este condiționată de consemnarea
în
contul
n r.
RO68PIRB4207709668001000
deschis la Piraeus Bank -Suc. Iuliu
Maniu, cel târziu până la data și
ora ședinței de licitație, a garanției
de 10% din prețul de pornire al
licitației pentru fiecare bun pentru
care se licitează. Prețul Caietului
de sarcini poate fi achitat în contul
l i c h i d a t o r u l u i j u d i c i a r n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanți sau în numerar la
sediul acestuia din București str.
Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203,
sector 1. Prima ședință de licitație
va avea loc în data de 19.01.2016
ora 15.00. Dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitație vor
avea loc în data de: 26.01.2016,
02.02.2016, 09.02.2016 și
16.02.2016 ora 15.00, prețul de
pornire rămânând același. Toate
ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzești
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1,
București. Pentru relații suplimentare sunați la tel.:
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l Anunţ de participare la licitaţie
pentru închirierea unor suprafeţe
de teren din albiile minore. 1.
Informaţii generale: Administraţia
Bazinală de Apă Olt, str. Remus
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128
telefon 0250/ 739.881, fax
0250.738.255. 2. Obiectul si durata
închirierii : închiriere teren pentru
o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de
participare : dovada cumpărării
caietului de sarcini; garanția de
participare la licitatie – 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale;
certificatul constatator emis de
ORC, valabil la data deschiderii
ofertelor; certificate constatatoare
privind îndeplinirea obligaţiilor
exigibile de plata a impozitelor si
taxelor către stat inclusiv cele
locale; certificat de atestare fiscală;
cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului; bilanţul
contabil pentru ultimii 2 ani, vizat
de administraţia fiscală; fisa de
informatii generale privind cifra
de afaceri pe ultimii 3 ani;

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 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
National Stil Co SRL – Priboieni, după cum urmează: Denumire,
Valoare [Ron, fără TVA]: Clădire construcție C1, cu regim de
înălțime S+P+2E+M, suprafață desfașurată a construcției 1570
mp, situată în Priboieni, sat Priboieni, 716.466 lei, compusă din:
1) Demisol (Restaurant, biliard, bucătărie), 173.447 lei; 2) Parter
(Magazin), 136.772 lei; 3) Parter (Birou), 24.187 lei; 4) Parter
(WC public), 36.715 lei; 5) Etaj 1 (Sediu partid), 19.774 lei; 6)
Etaj 1 (Spațiu comercial), 153.844 lei; 7) Etaj 2 și Mansardă
(Spațiu cazare – et. 2 și terasă deschisă - mansardă), 171.726 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 RO23TREZ0515067XXX000513,
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250,
alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală, până în ziua de 01.02.16,
ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 02.02.16, ora 11:00:00,
la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A. 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. 0248.666900.

declarație că nu se află in litigiu cu
titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul şi forma
garanţiei de participare: 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale,
constituită prin ordin de plată sau
scrisoare de garanţie bancară în
favoarea Administraţiei Bazinale
de Apă Olt. 5. Descrierea succintă
a bunului ce urmează a fi închiriat:
Închiriere suprafaţă de teren în
albia minoră a râului Olt din Jud.
Olt, pentru înlăturarea materialului
aluvionar: Judeţul Olt. Lotul 1 –
53.886 mp teren în albia minoră a
râului Olt (acumulare Arcești),
situat în Com. Teslui, Jud.Olt. 6.
Data, locul şi ora limitã de primire
a ofertelor: 04.02.2016 până la ora
10:00 la sediul Administraţiei
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
7. Data şi locul deschiderii acestora:
04.02.2016 începand cu ora 1030 la
sediul Administraţiei Bazinale de
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul
de obţinere a caietului de sarcini :
de la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Olt, Biroul Achiziții,
contravaloarea acestuia fiind de
1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii
ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile
calendaristice de la data licitației
deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator
nr. 36442 din 10.06.2005 al SC
Cadet Justconsulting SRL, CUI:
17681691, J16/1260/2005, la sediul
din Craiova, Bl. C7, sc.2, ap.14. Se
declară nul.
l Pierdut legitimaţe Responsabil
Tehnic cu Execuţia, seria şi numărul
R2416 din 20.07.1995, pentru domeniul I de activitate, pe numele Popa
C. Nicuşor. O derclar nulă.
l S.C. Radix S.R.L., cu sediul în
Valea Cascadelor nr.21, sector 6,
C.U.I. 4887801, declar pierdut (nul)
chitanțier nr. 367 de la nr. 617801617850, ștampilat și necompletat.
l Declar pierdute carnet student
emis de UMF Carol Davila București
și legitimație student RATB, pe
numele Popescu Oana Maria.
l S.C. Archstone Homes S.R.L.,
cu sediul în strada Turturelelor nr.
11A, etaj 5, Modul 18, sector 3,
București, C.U.I. 35279367 și
J40/14563/2015, declar pierderea
certificatului constatator de sediu
social. Se declară nul.
l Cabinet de Avocatură „Popescu
Cristina- Georgiana” cu sediul în
București, sector 2, C.U.I. 31304573,
declară pierdut facturierul seria FC
nr. 51-100. Declar nule facturile
neemise și neștampilate.
l Declar pierdute legitimație de
student R.A.T.B. și carnet student
F.I.M.M. pe numele Bahnean
Alexandru.
l Inter Star Credit, avand CUI
15320607, J40/4209/2003, declara
pierderea Certificatului
Constatator emis in baza Legii
359/2004 pentru punctul de lucru
situat in Tunari, Calea Bucuresti
nr.2, jud.Ilfov. Il declaram nul.
l Herera 212 Design SRL, avand
CUI 25693727, J40/7130/2009,
declara pierderea Certificatului
Constatator emis in baza Legii
359/2004 pentru punctul de lucru
situat in Bucuresti, Str.Secuilor
nr.13A, bl.B46, sc.1, parter. Il
declaram nul.

