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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Casino Bucharest angajează
personal cu şi fără experienţă
pentru toate departamentele şi
organizează Şcoala de crupieri.
Persoanele interesate pot depune
CV la recepţia cazinoului incinta
Hotel Intercontinental, de luni
până vineri, orele 12.00-17.00.
Relaţii: 0720.375.986;
0735.352.164.
l SC Forest Natur Fruct SRL, cu
sediul in Arad, Sos. Curticiului,
km.4, ferma Aimz, Hala 5B, scoate
la concurs postul de Director
Adjunct, conditii: experineta
minim 1 an, cunostinte limba
persana. Telefon 0257284489.
l Comuna Tîrgşoru Vechi, cu
sediul în localitatea Tîrgşoru Vechi,
sat Strejnicu, str.Principală, nr.200,
judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -numele
funcţiei: consilier debutant -1 post,
Compartiment Secretariat şi
Resurse Umane, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 12.12.2016, ora 10.00;
-proba interviu în data de
14.12.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare;
-cunoştinţe operare calculator;
-fără vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Tîrgşoru
Vechi. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Tîrgşoru
Vechi, persoană de contact:
Dragulin Georgiana, telefon:
0244.482.291, fax: 0244.482.555,
e-mail: primtgvechi@yahoo.com
l Spitalul Municipal Caracal, cu
sediul în Caracal, str.Plevnei, nr.36,
judeţul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/2011, a următoarelor
posturi vacante contractuale: 1.
Asistent medicină generală -7
posturi: -înscrieri în perioada:
17.11.2016-02.12.2016, zilnic, între
orele 07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la
sediul unităţii; -proba scrisă:
12.12.2016, ora 10.00; -proba
interviu: 15.12.2016, ora 10.00.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -studii postliceale -medicină generală; -membru al OAMGMAMR; -vechime în specialitate:
minim 6 luni. 2.Asistent medical
de farmacie debutant -1 post:
-înscrieri în perioada: 17.11.201602.12.2016, zilnic, între orele 07.3009.00 şi 13.30-15.00, la sediul
unităţii; -proba scrisă: 12.12.2016,
ora 10.00; -proba interviu:
15.12.2016, ora 10.00. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-studii postliceale -farmacie;
-membru al OAMGMAMR; -fără
vechime în specialitate. Informaţii
suplimentare la sediul unităţii, la
telefon: 0249.512.880, int.190, pe:
www.smcaracal.webs.com
l Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara, judeţul Timiş,
organizează concurs, conform HG
286/2011, la sediul unităţii, pentru
ocuparea a 1 post contractual
vacant permanent de asistent
medical principal. Desfăşurarea
concursului: -19.12.2016, ora 11.00,
proba scrisă; -21.12.2016, ora
10.00, proba practică. 1.Cerinţele

postului asistent medical principal:
-studii medii absolvite cu diplomă,
specializare asistență medicală;
-diplomă/certificat obținere grad
principal; -abilităţi bune de comunicare, seriozitate, meticulozitate,
adaptabilitate; -respectarea
normelor de disciplină; -fără
vechime. 2.Documente solicitate
pentru dosarul de înscriere: -cerere
de înscriere la concurs adresată
conducerii unităţii; -copia actului
de identitate+acte de stare civilă;
-copiile documentelor care să
ateste nivelul studiilor, specializărilor sau diferite cursuri efectuate;
-copia carnetului de muncă; -cazier
judiciar; -adeverinţă medicală;
-curriculum vitae; -recomandare
de la ultimul loc de muncă. Dosarele de înscriere se pot depune
până la data de 02.12.2016, ora
15.00, la Sediul Căminului pentru
Persoane Vârstnice Timişoara
-Compartimentul Contabilitate
-Resurse Umane. Concursul se va
desfăşura la sediul unităţii din str.
Inocenţiu Klein, nr.29. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
tel.0256.208.715 sau la sediul
unităţii.
l Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, cu sediul
în Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân,
nr.36, județul Giurgiu, în conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
funcții contractuale vacante: 1.
analist (programator) debutant -un
post; 2.muncitor calificat IV -electromecanic maşini şi echipamente
electrice -un post. Concursurile se
vor desfăşura la sediul Inspectoratului astfel: -selecția dosarelor de
concurs în data de 12.12.2016;
-proba scrisă în data de 16.12.2016,
începând cu ora 10.00; -proba
practică: 19.12.2016, începând cu
ora 10.00; proba interviu:
22.12.2016, începând cu ora 10.00.
În vederea înscrierii şi participării
la concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a)pentru postul de analist programator debutant: 1.studii superioare
finalizate cu diplomă de licență
într-unul din domeniile de licență:
informatică, inginerie electronică,
telecomunicații şi tehnologii informaționale, calculatoare şi tehnologia informației, ingineria
sistemelor, cibernetică şi informatică economică; 2.vechime: nu este
necesară; 3.să fie apt psihologic şi
medical; b)pentru postul de
muncitor calificat IV (electromecanic maşini şi echipamente electrice): 1. studii medii cu diplomă de
bacalaureat; 2.specializare ca electromecanic maşini şi echipamente
electrice; 3.vechime: nu este necesară; 4.să fie apt psihologic şi
medical. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de 02.12.2016, la
Serviciul Resurse Umane din
cadrul Inspectoratului Teritorial al
Poliției de Frontieră Giurgiu, cu
sediul în Giurgiu, str.Mircea cel
Bătrân, nr.36, județul Giurgiu.
Relații suplimentare se pot obține
la sediul Inspectoratului şi la
telefon: 0246.213.640, int.
26026/26063/26061. Persoane de
contact: cms.Bălan Viorel şi cms.
Kutnik Cristian.
l Primăria Comunei Stelnica
organizează, în data de 29 noiembrie 2016, concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice
temporar vacante de inspector,
clasa I, grad profesional superior
din cadrul Compartimentului
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Financiar-contabil. Condiţii de
participare: -cetăţenie română;
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice -9 ani; -cunoştinţe
minime de utilizare a calculatorului. Dosarul trebuie să conţină:
-diplomă studii absolvite; -copie
carnet de muncă sau adeverinţă;
-fişă medicală sau adeverinţă
medicală; -cazier judiciar; -copie
CI; -copie acte stare civilă; -cerere
participare concurs. Dosarele de
participare la concurs se depun în
termen de 8 zile de la data publicării anunţului, respectiv între
16-23 noiembrie 2016. Selectarea
dosarelor va avea loc pe data de 24
noiembrie 2016, iar concursul se va
desfăşura pe parcursul a două
probe: proba scrisă -29 noiembrie
2016 -ora 11.00 şi interviul -06
decembrie 2016 -ora 11.00. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
(secretariat) sau la telefon:
0243.361.785.
l Anunț concurs pentru post
contractual G.P.P nr.1 ,,CĂSUȚA
PITICILOR,, Horezu cu sediul în:
loc. Horezu, str. Unirii, nr.30, jud.
Vâlcea organizează concurs pentru
ocuparea următorului post
contractual aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificat şi completat de
H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea postului - îngrijitor - post vacant contractual pe
perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii. Data, ora
şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: data de
13.12.2016, ora 10:00, la sediul
G.P.P nr.1 Horezu. Proba de
interviu: data de 15.12.2016, ora
1000, la sediul G.P.P nr.1 Horezu.
Data limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul
de concurs este: 05.12.2016, la
sediul G.P.P nr.1 Horezu. Date
contact: Tudor Mădălina Maria
tel.: 0250860730
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploieşti, str. Pta. Eroilor nr. 1A,
organizează concurs pentru
ocuparea următorului post
contractual temporar vacant din
cadrul Serviciului Ajutoare Incalzire Gaze, Lemne, Energie Electrică. 1. Inspector de specialitate
GR. IA – 1 POST. Condiții de
participare: - studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă; - cunoştinte operare PC, nivel mediu.
Concursul se va desfăşura la
sediul din Pța. Eroilor nr. 1A, după
cum urmează: înscrierile se fac în
perioada 16.11.2016-22.11.2016
orele 9.00-14.00; proba scrisă va
avea loc în data de 06.12.2016 ora
9.30; proba interviu/proba practică
va avea loc în data de 08.12.2016
ora 9.30. Dosarele de înscriere se
depun la registratura instituției
din Pța. Eroilor nr. 1A. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din
H.G. nr. 286/2011, actualizată.
Condițiile de participare sunt
afişate la sediul instituției din Pța.
Eroilor nr. 1A şi pe site-ul institutiei www.asscploiesti.ro. Relații
suplimentare se pot obține la
compartiment Resurse Umane tel. 0740178780.

l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere
vacante de secretar al comunei
Parava, judeţul Bacău. Concursul
se organizează la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici,
în data de 20 decembrie 2016, ora
10.00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.49 din H.G. nr.611/2008, modificată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere
vacante de secretar al comunei
Gîrbău, județul Cluj. Concursul se
organizează la sediul Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici,
în data de 19 decembrie 2016, la
ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.49 din H.G. nr.611/2008, modificată şi completată de H.G.
1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374112714.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere
vacante de arhitect şef -Serviciul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Registrul Agricol
şi alte Activități Auxiliare din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Slănic, județul
Prahova. Concursul se organizează
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în data de
19 decembrie 2016 ora 10.00
-proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11,

organizează concurs, în data de
13.12.2016, pentru ocuparea unui
post vacant de asistent medical
debutant licenţiat, specialitatea
medicină generală, cu nivel de
studii superioare la Secţia ATI.
Condiții specifice: diplomă de
licență în specialitate. Concursul se
organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina, în
data de 13.12.2016, ora 9.00- proba
scrisă şi în data 16.12.2016, ora
9.00- proba interviu. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului, până în data de
05.12.2016 şi trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia şi tematica de concurs sunt
afişate la sediul unităţii şi pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro).
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS sau
la nr.de telefon: 0349.802.550.
l Primăria comunei Manasia cu
sediul în comuna Manasia, strada
Biserica Veche, Nr.1, judeţul
Ialomiţa,în baza prevederilor Legii
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2)
şi ale HGR nr.611/2008 privind
aprobarea normelor de organizare
şi dezvoltare a carierei funcţionarilor publici, anunţă organizarea
concursului pentru ocuparea
urmatoarei funcţii publice de
execuţie vacante: I.Consilier
(cadastru agricol şi registru
agricol), clasa I, grad profesional
debutant, în cadrul Compartimentului cadastru agricol si registru
agricol în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei
Manasia, judeţul Ialomiţa.
Condiții de participare: 1.studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
2.nu necesită vechime. Condiţii de
desfăşurare a concursului: proba
scrisă- 15.12.2016, ora 11,00; interviul- 19.12.2016, ora 10,00.
Concursul se desfăşoară la sediul
Primăriei comunei Manasia,
județul Ialomița. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 de zile de la data
publicării anunțului în Monitorul
Oficial al României, partea a III-a,
la sediul Primăriei comunei
Manasia, județul Ialomița şi
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la la
art.49 din H.G. nr.611/2008.
Condițiile de participare la concurs
şi bibliografia stabilită, se afişează
la sediul Primăriei comunei
Manasia, din comuna Manasia, str.
Biserica Veche, nr.1, județul
Ialomița. Relații suplimentare la
telefon- 0243/255681. Persoană de
contact Vasile Costel- secretar al
comunei Manasia, județul
Ialomița.
l Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov cu
sediul în Mogoşoaia, str. Colentina
nr.1, jud. Ilfov organizează concurs
pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier agronom,
pe perioadă nedeterminată,
aprobat prin H.G. nr.286/2011
modificat şi completat de H.G.
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -absolvent de
studii superioare cu diploma de

licenţă în domeniul agricol;
-Vechime în specialitatea postului:
minim 6 luni.
Concursul se va desfăşura la sediul
instituţiei în data de 14.12.2016 ora
10,00 proba scrisă. Proba interviu
în data de 15.12.2016 ora 10,00.
Data limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 05.12.2016 ora
14,00 la sediul S.J.D.E.M. Ilfov.
Date de contact: telefon
021/3514034.
l Primăria Comunei Dragomireşti- Vale din Judeţul Ilfov organizează concurs pentru ocuparea
unei funcţii contractuale de
execuție vacantă de muncitor
necalificat, treapta profesională II.
Concursul cuprinde 2 probe,
respectiv proba practică şi proba
orală, care se vor susţine la sediul
Primăriei Dragomireşti- Vale din
Str. Micşunelelor, nr.87, Comuna
Dragomireşti- Vale, Judeţul Ilfov.
Proba practică va avea loc în data
de 14.12.2016, orele 09.00. Dosarele de înscriere se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Dragomireşti- Vale din Str. Micşunelelor,
nr.87, Comuna Dragomireşti- Vale,
Judeţul Ilfov, respectiv până la
data de 06.12.2016, ora 16:00,
ultima zi de selecţie a dosarelor
fiind în data de 08.12.2016. Condițiile generale pentru participarea la
concurs sunt menționate la art.3
din anexa la H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice de participare la concurs: absolvirea
învățământului gimnazial (8 clase).
Nu este necesară vechimea în
muncă. Dosarele de concurs
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la
art.6 din H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Bibliografia va fi afişată la
sediul instituţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/436.71.32.
l Serviciul Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov” organizează în data de
14 decembrie 2016, ora 10.00–
proba scrisă, privind concursul de
recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei
publice de execuţie vacante, după
cum urmează: -consilier juridic,
clasa I, grad profesional principal
din cadrul Compartimentului
Secretariat, Juridic, Contencios.
Candidații trebuie să îndeplinească, condițiile generale prevăzute de a r t. 5 4 din Leg ea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs şi a
ocupării funcției publice sunt: 1)
pentru postul de consilier juridic,
clasa I, grad profesional principal:
Condiţii de participare: -candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare; -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul ştiinţelor juridice;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: minim 5 ani; -să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute
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în fişa postului. Dosarele de
concurs se depun la sediul Serviciului Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov, din Str. Fabrica de
Glucoză, nr.7, sector 2 Bucuresti, în
termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III–a,
iar documentele de participare
sunt cele prevăzute de art.49, alin.
(1) din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008. Alte informații referitoare la organizarea concursului
pot fi obţinute la telefon
021-2328854. Date de indentificare
instituție: Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al
Județului Ilfov. Adresa Sos.
Fabrica de Glucoza, nr. 7, sector 2,
Bucureşti, C.U.I. 17453650.
l Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului Ilfov
organizează în data de 14.12.2016,
ora 11.00 la sediul instituţiei din
Oraş Voluntari, B-dul. Voluntari,
Nr.94-96, Județ Ilfov, concurs
pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale vacante: Asistent medical (PL)- Centrul de
Plasament Nr.6 Voluntari; Medic
pediatru (S)- Centrul de Plasament
Nr.6 Voluntari; Administrator (M)Centrul de Plasament Nr.6 Voluntari; Supraveghetor (M/G)
- Centrul de Plasament Nr.6 Voluntari; Muncitor Calificat/ Bucătar
(M/G)- Centrul de Plasament Nr.6
Voluntari; Asistent medical (PL)Centru de Plasament Nr.5 Periş;
Contabil (M)- Centru de Plasament Nr.5 Periş; Îngrijitor (M/G)Centru de Plasament Nr.5 Periş;
Supraveghetor la Centru de Plasament Nr.5 Periş; Asistent medical
(PL)- Centru de Plasament Nr.1
Periş; Infirmier (M/G)- Centru de
Plasament Nr.1 Periş; Asistent
Social (S)- Centrul de Recuperare
şi Reabilitare Persoane cu
Handicap Tîncăbeşti; Îngrijitor
(M/G)- Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Persoane cu Handicap
Tîncăbeşti; Medic pediatru (S)Centrul Maternal Săftica; Asistent
medical (PL)- Centrul Maternal
Săftica; Infirmier (M/G)-Centrul
Maternal Săftica; Asistent Social
(S)-Centrul Maternal Săftica;
Psiholog (S)- Centrul Maternal
Săftica; Contabil (M)- Centru de
Primire în Regim de Urgenţă
Săftica; Administrator (M)- Centru
de Primire în Regim de Urgenţă
Săftica; Asistent medical (PL)Centrul de Plasament PiticotDomneşti; Administrator (M)Centru de Plasament PiticotDomneşti; Referent/ Educator
Specializat (M)-Centru de Plasament Piticot- Domneşti; Infirmier
(M/G)- Centru de Plasament
Piticot- Domneşti; Medic Psihiatru
(S)- Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatric Bălăceanca; Asistent Farmacie
(PL)-Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatric Bălăceanca; Spălătoreasă (M/G)Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatric Bălăceanca;
Îngrijitor (M/G)- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatric Bălăceanca; Infirmier (M/G)
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatric Bălăceanca;
Medic (S)-Centrul de Îngrijire şi
Asistență pentru Tineri Vidra;
Muncitor Calificat/ Lenjereasă
(M/G)- Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru Tineri Vidra; Supraveghetor (M/G) -Centrul de
Îngrijire şi Asistență pentru Tineri
Vidra; Fiziokinetoterapeut (S)Centrul de Îngrijire şi Asistență

Ciolpani; Infirmier (M/G)- Centrul
de Îngrijire şi Asistență Ciolpani;
Muncitor calificat/ instalator
(M/G)-Centrul de Îngrijire şi Asistență Ciolpani; Supraveghetor
(M/G)- Centrul de Asistenţă şi
Protecţie a Victimelor Traficului de
Persoane; Contabil (M)- Centrul de
Asistenţă şi Protecţie a Victimelor
Traficului de Persoane; Medic
pediatru (S)-Compartimentul
Evaluare Complexă a Copilului;
Asistent Social (S)- Compartimentul Evaluare Complexă a
Copilului; Kinetoterapeut (S)Compartimentul Evaluare
Complexă a Persoanelor Adulte cu
Handicap; Referent (M)- Compartiment Registratură şi Relații cu
Publicul; Inspector de Specialitate
(S)- Serviciul Administrativ, Patrimoniul Tehnic şi Aprovizionare.
Condiţii de desfăşurare a concursului sunt: -proba scrisă în data de
14.12.2016, ora 11.00; -interviul în
data de 16.12.2016, ora 11.00.
Pentru participare la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice:
-absolvent studii universitare
absolvite cu diploma de licentă,
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă,
sau echivalentă; -absolvent liceu,
şcoală profesională; -studii medii/
generale; -vechime în specialitatea
studiilor necesară ocupării posturilor între 0-3 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 29.11.2016
ora 16.30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ilfov din Oraş
Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr.
94-96, Județ Ilfov. Relații suplimentare se obţin la tel.
021/369.58.87; 021/369.58.89;
021/369.58.90 Interior 104
Compartimentul Resurse Umane.

VÂNZĂRI TERENURI
l 20000mp teren, 3000mp grajduri + doua hale (750mp) Bradu,
Sibiu 230000 Euro. 0744585399

CITAȚII
l Cirimpei Constantin este citat la
Judecătoria Botoşani, în proces cu
reclamanta Cirimpei Elena, în
dosarul nr. 16246/193/2015, având
ca obiect divorț, termen de judecată 15.11.2016.
l Se citează numitul Olteanu
Gabriel, cu ultimul domiciliu în
Piteşti, str. Trivale, nr. 6, bl. 59, sc. A,
ap. 16, jud. Argeş, pentru termenul
din 17.11.2016, ora 12,00, la Judecătoria Piteşti, în contradictoriu cu
reclamanta Ştefan Maria, în
dosarul nr. 1131/280/2013* - ieşire
din indiviziune partaj succesoral.
l Dl. Micescu Octavian Costin
este citat în data de 13.01.2017, în
Dosarul nr. 2019/280/2010, la
Judecătoria Piteşti, Complet
C5-2, ora 8,30.
l Gheorghiciuc Anca citează pe
Iancu Daniel, domiciliat în
comuna Conceşti, jud. Botoşani,
pentru termenul de judecată din 8
decembrie 2016, la Judecătoria
Darabani, în proces de stabilire
încredinţare a minorului Iancu
Beatrice Ioana, pentru a călători în
Spania.
l Se citează numita Stancu
Adriana, cu ultim domiciliu în
Mioveni, Bdul dacia, bl. L4, sc. C,
ap. 12, jud. Argeş, pentru termenul
din 14.12.2016, ora 8,30, sala 3, la

Judecătoria Piteşti, Complet C3-1,
în Dosarul nr. 17479/280/2015, în
calitate de pârâtă la interogatoriu,
pentru divorţ cu copii.
l Numitul Nae Costel, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Bucureşti,
str.Grădiştea, nr.5, bl.B5, sc.3, et.1,
ap. 41, sector 4, este citat la Judecătoria Cornetu, în data de
13.12.2016, ora 08.30,
completul C3, sala 3, în calitate de
pârât în dosarul nr.2425/1748/2011,
având ca obiect partaj judiciar, în
contradictoriu cu reclamantul
Ungureanu Cristian.
l Tribunalul Bucureşti, Bd.Unirii,
nr.37, Sector 3, 252 Dosar
nr.7030/3/2016, Citaţie, Chipciu
Adrian, cu ultimul domiciliu în
Bucureşti, este chemat la Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a
civilă, camera 252, în ziua de
28.11.2016, Completul F 13, ora
08.30, în calitate de pârât, în proces
cu Novum Business Invest SRL, în
calitate de reclamant, pentru
renunţare la judecată.
l Numita Nichifor Mariana, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
oraşul Galați, Bd-ul Siderurgiştilor
nr. 9, bloc PS2, scara 6, etaj 1, ap.
81, județul Galați, Nichifor (fostă
Sandu) Mariana este menționat de
Registrul Național de Evidență a
Persoanelor, este citată în data de
06.12.2016, ora 8.30 la Judecătoria
Cornetu, cu sediul în Cornetu, Şos.
Alexandriei nr. 138, jud. Ilfov, dosar
civil 2136/1748/2009*, în calitate de
pârâtă, în cauză având ca obiect
nulitate parțială act, având ca reclamanți pe Iancu Dragomira, Iancu
Niculae şi Iancu Sandu.
l Sunt citaţi numiţii Mici Pompei,
P o p L a u r a î n d o s a r n r.
687/265/2015 al Judecătoriei
Năsăud pentru termenul din data
de 06 decembrie 2016.

l Sunt citaţi paraţii Sîngeorzan
Todor, Dănilă George, Dănilă
Maria, Scripet Grigore, Sîngeorzan
Raveca, Sîngeorzan Vasile,
Sîngeorzan Gavrilă, Sîngeorzan
Lucreţia, Filipoi Chelement, în
dosar nr. 2282/265/2015 al Judecătoriei Năsăud, pentru termenul din
06 decembrie 2016.

NOTIFICĂRI
l Leavis Cont IPURL – Administrator judiciar notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei
privind pe SC Defend Atlas Comp
SRL, cu sediul in Ploiesti, Soseaua
Vestului, nr. 1A, West Mall Ploiesti,
Et.3, jud. Prahova, dosar
6699/105/2016 Tribunalul Prahova.
Termen pentru depunere opozitii
creditori 10 zile. Termenul pentru
depunerea declaratii de creanta
23.12.2016, intocmire tabel preliminar 12.01.2017, solutionare
contestatii si depunere tabel definitiv 06.02.2017, adunarea creditorilor 17.01.2016 ora 14:00. Relatii
la tel. 0723880617.

DIVERSE
l SC Birtul Radului SRL, titular
al Planului Urbanistic "Construire
Restaurant Parter si Imprejmuire"
amplasat in str. Petrolului 73 ;75,
oras Videle, jud. Teleorman,
anunta publicul interesat ca s-a
depus documentatia in vederea
obtinerii avizului de mediu pentru
avizarea planului urbanistic mentionat si declansarea etapei de incadrare. Observatiile publicului se
primesc in scris la sediul APM
Teleorman, str. Dunarii nr. 1, de
luni-joi intre orele 08.00-16.30 si
vineri intre orele 08.00-14.00, in
termen de 18 zile calendaristice de
la aparitia anuntului.
l Unitatea administrativ-teritorială Sacu, din județul Caraş

Severin, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.2 şi 3
Sacu, sat Sacu, începând cu data
de 18.11.2016, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei din
Sacu, conform art.14, alin.(1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei şi pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
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l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
administrator judiciar conform
incheierii din data de 14.11.2016
pronunţată de Tribunalul Prahova
în dosarul 6818/105/2016, anunţă
deschiderea procedurii generale a
insolventei TVMP SRL Ploieşti, str.
Mihai Bravu, nr. 10, jud. Prahova,
CUI 15219700, J29/273/2003.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 29.12.2016. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18.01.2017. Termenul
pentru definitivarea tabelului
creanţelor este 10.02.2017. Prima
adunare a creditorilor la data de
23.01.2017.

privind emitenţii şi operaţiunile cu
valori mobiliare, cu modificările şi
completările ulterioare, informează publicul că Raportul pentru
Trimestrul III al anului 2016,
împreună cu Situaţiile financiare
ale societăţii pentru Trimestrul III
-2016, sunt disponibile spre consultare şi analiză pe pagina web a
societăţii: www.complexcomet.ro,
la Secţiunea “Pentru investitori”,
pe pagina web a S.C. Bursa de
Valori Bucureşti S.A.– www.bvb.ro,
precum şi la sediul societăţii din
Bucureşti, B-dul Timişoara nr.84,
sector 6. Raportul aferent Trimestrului III al anului 2016, întocmit
conform Anexei nr.30 la Regulamentul A.S.F. nr.1/2006 privind
emitenţii şi operaţiunile cu valori
mobiliare, precum şi situaţiile
financiare aferente Trimestrului III
–2016, au fost transmise către
Autoritatea de Supraveghere
Financiară şi S.C. Bursa de Valori
Bucureşti S.A., în conformitate cu
legislaţia în vigoare, aplicabilă.
Informaţii suplimentare despre
situaţiile financiare aferente
Trimestrului III -2016 se pot obţine
de la sediul societăţii Complex
Comet S.A. Bucureşti sau la nr. de
telefon: 021/4441866 şi Fax:
021/4441869. S.C. Complex Comet
S.A. Bucureşti informează publicul
ca situaţiile financiare ale societăţii
aferente Trimestrului III-2016 nu
au fost auditate. Data: 15.11.2016,
Herdelau Adrian Preşedinte.

l Comunicat Disponibilitate
Raport Trimestrul III- 2016: S.C.
COMPLEX COMET S.A. Bucuresti, cu sediul în Bucureşti, B-ul
Timişoara nr.84, sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţ u l u i B u c u r e ş t i s u b n r.
J40/391/1991, CIF: RO2622360,
Te l . : 0 2 1 / 4 4 4 1 8 6 6 , F a x :
021/4441869, în conformitate cu
prevederile Art.113 litera C din
Regulamentul A.S.F. nr.1/2006

l Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, Secția Civilă, dosar nr.
23724/301/2016, Încheiere- Şedința
din Camera de Consiliu din
16.09.2016, Instanța dispune:
Admite cererea formulată de
petenta Asociația pentru Tineret
Politehnica, cu sediul ales în Bucureşti, str. Pravăţ, nr.18, bl. P8, sc.3,
et.4, ap.59, sector 3. Ia act de dizol-

ÎNCHIEIERE JUDECĂTOREASCĂ

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.
SOT173/2016. 120128 din 11.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 2016, Luna Noiembrie, Ziua 29. În temeiul art.
250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 29, luna noiembrie, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Târgoviște, str. Magrini, nr. 53, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II
a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Nuil Structuri Constructii SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str.
Magrini, nr. 53, cod de identiﬁcare ﬁscală 29270690. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron), Cota TVA
/ neimpozabilă *): Excavator Hitachi 24 to, an fabricație 2003, 1 buc., 120.017 lei, 20%; Încărcător frontal new holland, an 2013, tip LM
732, braț telescopic, ore funcționare 751, serie FNHLM732NCHK73014, greutate proprie 8500 kg, dim. 6322 x 2340 x 2471 mm, cilindree
4485 cmc, putere 74 kw/ 2200 rot/min, tracțiune integrală, motorină, 1 buc., 156.296 lei, 20%; Placă compactoare Batmatic an 2013, tip
Batmatic, motor Honda GX 160 - 3,6 kw, dim. placă 420 x 560 mm, putere 13 kN, adâncimea de compactare 15-25 cm,combustibil
benzină, 1 buc., 2.623 lei, 20%; Autoutilitară Volkwagen, nr. înmatriculare DB 09 ZVG, an fabricație 2003, culoare alb, nr. CIV F367638,
serie șasiu WV1ZZZ70Z3H029355, serie motor 132948, 1 buc., 10.223 lei, 20%; Autoturism Logan, nr. înmatriculare DB 09 VPI, an
fabricație 2008, culoare albastru, nr. CIV G473841, serie șasiu UU1KSDOW539680036, serie motor D042375, 1 buc., 8.612 lei, 20%;
Autoturism Opel Astra CT 10 LJU, an 2005, berlină cu haion, nr. identiﬁcare WOLOTGF485GO33222, capacitate cilindrică 1680 cmc, sursa
energie motorină, nr. omologare AFPE161111T47E4/2005, culoare gri, 1 buc., 10.008 lei, 20%; Buldoexcavator New Holland an fabr.
2011, ore fucționare 3697 ore, tip New Holland B110BLR, greutate proprie 8000 kg, dim. 5825 x 2250 x 3785 mm, cilindree motor 4485
cmc, putere 71,3 kw/ 2200 rot/min, sursa energie motorină, 1 buc., 167.507 lei, 20%; Cilindru compactor Batmatic - Dynapac, an
fabricație 2012, tip CC1200, greutate 2700 kg, dim. 2395 x 1310 x 2640 mm, motor tip Kubota, cilindree 1648 cmc, putere maximă 26,1
kw/ 2800 rot/min, tracțiune integrală, sursa energie motorină, 1 buc., 22.811 lei, 20%; Masina de taiat asfalt și beton Nevson, an
fabricație 2012, marca Wacker Neuson, putere motor 940 w, adâncimea de tăiere 14,5 cm, motor Wacker WM 270, 4 timpi, capacitatea
cilindrică 265 cmc, diametrul exterior 400 mm, dimensiuni 1100/568/1078 mm, în functiune, 1 buc., 32.133 lei, 20%; Autoutilitară
Mercedes Vito, nr. înmatriculare DB 21 SLC, an fabricație 2000, culoare gri, serie CIV K092530, serie șasiu VSA63819413309076, serie
motor 50158554, 1 buc., 11.520 lei, 20%; Autoutilitară Ford Tranzit, nr. înmatriculare DB 12 ULS, culoare alb, serie CIV G013480, an
fabricație 2008, serie șasiu WFOFXXTTFF8L21073, serie motor 8L21073, 1 buc., 20.232 lei, 20%; Încărcător frontal Lacust 600, an
fabricație 2012, tracțiune integrală, cupă frontală 250 cmc, 1 buc., 14.912 lei, 20%; Miniexcavator Takeuchi TB 015, an fabricație 2012, 1
buc., 234.828 lei, 20%; Motocositoare O-MAC P&G 87, an fabricație 2014, 1 buc., 1804 lei, 20%; Strung SNB 400 x 750, an fabricație1992,
1 buc., 2016 lei, 20%; Autoturism Ford Fiesta, nr. înmatriculare DB 09 VPJ, culoare roșu, an fabricație 2009, serie șasiu
WFOJXXGAJJ9D14374, serie motor 9D14374, capacitate cilindrică 1399 cmc, putere max. 50/4000, sursa energie motorină, 1 buc.,
14.893 lei, 20%. 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 261 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.d) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completarile 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 numărul de telefon
0245.616779, interior 508. Data aﬁșării: 16.11.2016.
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ANUNȚURI

varea petentei Asociația pentru
Tineret Politehnica si de numirea
lichidatorului Cabinetul Individual
de insolvență Stoian Doina, potrivit
hotărârii Adunării Generale nr.
4/26.08.2016 atestată de av. Voicu
Lucia sub nr. 1/15.09.2016. Pune în
vedere lichidatorului ca, după
publicarea dizolvării, să depună
bilanțul, memorandumul și registrul jurnal. Dispune înscrierea
dizolvării în Registrul asociațiilor și
a fundațiilor ținut la grefa Judecătoriei Sector 3 București. Cu apel în
termen de 5 zile de la pronunțare
pentru petentă și de la comunicare
pentru Ministerul Public, cererea
urmând a se depune la sediul Judecătoriei Sectorului 3 București.
Pronunțată în ședință publică azi,
16.09.2016. Defintivă prin neapelare la data de 5.10.2016.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, județul Iași,
organizează licitație publică
deschisă în data de 7.12.2016, orele
9.00 pentru: concesionare teren
aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava în suprafață de
131.909mp situat în T51, T54 localitatea Valea Ursului. Preț minim
de pornire a licitației: 6.142 lei/an
pentru întreaga suprafață. Ora
deschiderii ofertelor: 9.00. Data
limită pentru depunerea ofertelor:
6.12.2016, orele 16.00. Caietul de
sarcini și Regulamentul de desfășurare al licitației poate fi obținut de
la Biroul Achiziții Publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava, județul Iași. Costul Caietului
de sarcini este de 50 lei.
l SC Rimti Com SRL, in faliment,
anunta vanzare, prin lichidatorul
judiciar C.I.I. Tudor Catalin
George a bunului din patrimoniu,
prin licitatie publica. Sedintele de
licitatie vor avea loc saptamanal, in
fiecare zi de vineri, incepand cu
data de 18.11.2016 la sediul lichidatorului judiciar situat in Ploiesti,
Str. Cerna Nr.11, Jud. Prahova.
Date de contact: telefon
0725093254, fax 0344404029,
email: catalin.george.tudor@gmail.
com. Bunul ce urmeaza a fi licitat:
Chiosc PVC (Constructie provizorie), pret redus cu 20% fata de
pretul stabilit in cadrul raportului
de evaluare. Caietul de sarcini, in
valoare de 500 lei, se va putea achi-

zitiona de la sediul lichidatorului
judiciar.
l Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator
j u d i c i a r î n d o s a r u l n r.
8134/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
S.C. Fruitland S.R.L.,
J05/246/1992, CUI: RO85406
scoate la vânzare prin licitație
publică următoarele bunuri
imobile: Construcții și teren aferent
situate în Câmpulung Moldovenesc, str. Bucovina, nr.240, jud.
Suceava, preț de strigare:
317.120,00 lei. Construcții și teren
aferent situate în Glimboca, FN,
județul Caransebeș, preț de strigare: 215.760,00 lei. Construcții și
teren aferent situate în com.
Sănduleni, sat. Coman, FN, județul
Bacău, preț de strigare: 117.600,00
lei. Parcele teren agricol, 81.075
mp, situate în raza administrativă a
localității Aleșd, preț de strigare:
174.396,25 euro. Casa fără teren
aferent situată în intravilanul localității Lugașu de Jos, jud. Bihor,
preț de strigare: 84.160,00 lei. Licitația va avea loc în 23.11.2016 ora
12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereușită licitația se reia în data de 30.11.2016,
07.12.2016, 14.12.2016, 21.12.2016
la aceeași oră și adresă. Licitantul
trebuie să achiziționeze un caiet de
sarcini privind bunurile supuse
prezentei licitații, contra sumei de
500 RON+TVA, ce va cuprinde și
regulamentul de vânzare. Licitantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o cerere de
participare la licitație, inclusă în
caietul de sarcini, cu cel puțin trei
zile înainte de termenul licitației
stabilit prin anunțul public. Informații tel:0359463661 fax:
0359463662 e-mail: office@plginsolv.ro
l Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator
j u d i c i a r î n d o s a r u l n r.
8134/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
S.C. Fruitland S.R.L.,
J05/246/1992, CUI: RO85406
scoate la vânzare prin licitație
publică: - diverse bunuri mobile
constând în utilaje specializate
pentru domeniul prelucrării florei
spontane, la un preț de strigare
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total de: 655.120,00 lei. - autoutilitare Isuzu – 4 bucați, la un preț de
strigare total de: 59.040,00 lei. Licitația va avea loc în 23.11.2016 ora
12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereușită licitația se reia în data de 30.11.2016,
07.12.2016, 14.12.2016, 21.12.2016
la aceeași oră și adresă. Licitantul
trebuie să achiziționeze un caiet de
sarcini privind bunurile supuse
prezentei licitații, contra sumei de
500 RON+TVA, ce va cuprinde și
regulamentul de vânzare. Licitantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o CERERE DE
PARTICIPARE LA LICITAȚIE,
inclusă în caietul de sarcini, cu cel
puțin trei zile înainte de termenul
licitației stabilit prin anunțul
public. Informații tel:0359463661
fax: 0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro
l Debitorul Vialis Edil SRL societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Autoturism Fiat Barcheta, an fabricație
1995, preț pornire licitație2.400,00Euro exclusiv TVA; 2.
Mijloace fixe, aparținând Vialis
Edil SRL în valoare de 70.134,30Lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitațiilor pentru autoturism și
mijloacele fixe aparținând Vialis
Edil SRL reprezintă 100% din
valoarea de piață exclusiv TVA,
arătată în Raportul de Evaluare
pentru fiecare bun în parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu
un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de: -consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO24BITR003010065395RO01
deschis la Veneto Banca SpA- Suc.
București, Ag. Ploiești până la orele
14.00 am din preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din prețul
de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a Regulamentului de licitație pentru
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru autoturism și
mijloacele fixe, prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
24.11.2016, ora 11.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 08.12.2016;

15.12.2016; 12.01.2017; 19.01.2017,
ora 11.00. 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.
l Debitorul Kaproni Transport
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Autovehicule transport (autoutilitare, capete tractor, semiremorci) în
valoare de 188.409,75Euro exclusiv
TVA. Prețul Regulamentului de
licitație pentru bunurile aflate în
patrimoniul debitoarei SC Kaproni
Transport SRL este de 500,00Lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitațiilor pentru imobile, mijloace
fixe și obiecte de inventar aparținând SC Kaproni Transport SRL
reprezintă 75% din valoarea de
piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO43BITR003010072528RO01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. București,
Ag. Ploiești până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitației, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Regulamentului de participare la licitație
pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru autovehiculele aflate în patrimoniul debitoarei
prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 25.11.2016, ora
12.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de
09.12.2016, 16.12.2016, 13.01.2017,
20.01.2017, ora 12.00. 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 Municipiul Pașcani, cu sediul în
str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul
Iași, cod 705200, telefon
0232/762300, int. 129, fax
0232/766259, cod de înregistrare
fiscală 4541360, organizează în
data de 14.12.2016, ora 13.00, licitaţie publică cu strigare, având ca
obiect închirierea pe o durată de 5
(cinci) ani a spaţiilor comerciale,
proprietate publică a Municipiului
Pașcani, aflate în administrarea

Consiliului Local al Municipiului
Pașcani, prezentate mai jos: 1.
Casetele nr. 22, 36, 37, 68, 69, 51,
52, 57, 58, 102, 103, situate în Hală
Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4,
prezentate în Anexa nr. 2 la HCL
nr. 21/29.01.2016 și Anexa nr. 2 la
HCL nr. 138/31.08.2016; 2. Spaţiul
comercial din Piaţa Vale – Lot 3 din
tronsonul 1B, Str. Ceferiștilor, Nr. 4,
prezentat în Anexa nr. 2 la HCL nr.
136/31.08.2016. Documentația de
închiriere (Caietul de sarcini și
Regulamentul de organizare și
desfășurare a licitației publice cu
strigare) poate fi achiziționată de la
sediul Municipiului Pașcani, str.
Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iași,
Compartimentul Patrimoniu și
contracte - Camera 31. Perioada de
achiziţionare a documentaţiei de
atribuire este 17.11.2016 –
07.12.2016, ora 16.00. Preţul de
achiziţionare a documentaţiei de
atribuire este de 100 lei și poate fi
achitat prin virament în contul:
RO52TREZ40721E300530XXXXX,
deschis la Trezoreria Pașcani.
Cuantumul garanției de participare
la licitație este de 1.500 lei. Garanția
de participare la licitație poate fi
achitată prin virament în contul:
RO52TREZ40721E300530XXXXX,
deschis la Trezoreria Pașcani. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este 09.12.2016, ora 13.00.
Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele
obligatorii necesare participării la
licitație) este 09.12.2016, ora 13.30.
Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani situat în str. Stefan
cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură. Prețul minim de începere
al licitației este prezentat detaliat în
Caietul de sarcini. Fiecare participant la licitație depune o singură
cerere însoțită de documentele
necesare și obligatorii participării la
licitație, pentru bunul care face
obiectul licitației. Licitația publică
cu strigare se va desfășura la sediul
Municipiului Pașcani, în data de
14.12.2016, ora 13.00, la Camera 44
– Sala seminarii. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor
apărute este Tribunalul Iași, Secţia
Contencios Administrativ, str.
Anastasie Panu, nr. 25, judeţul Iași,
telefon 0232/260600. Data transmiterii anunțului de licitație către
mass media, în vederea publicării,
este 15.11.2016.

PIERDERI
l SC Tiemme Systems SRL,cu
sediul in Bolintin Deal, Str. Rasaritului, nr. 7, ap. 5, Jud. Giurgiu, cod
fiscal RO16557181, J40/19056/2005
declara pierduta chitanta nr. 468
seria TM15 din data de 18.10.2016.
Documentul se declara NUL.
l Popescu Mihail pierdut atestat
marfă ADR 058458 și atestat
marfă nr. 0036917001. Le declar
nule.
l Pierdut Atestate profesionale

transport marfă și agabaritic, pe
numele Ploșnea Florentin, domiciliat în com. Moșoaia, jud. Argeș,
eliberate de A.R.R. Argeș. Se
declară nule.
l Pierdut Chitanta achitare integrala, pe numele Nita Ioan. O
declar nula.
l Pierdut Proces-verbal predare-preluare receptie din 27.05.1982,
pe numele Ghimpau Ecaterina. Il
declar nul.
l Pierdut Achita locuintei si
Contractul pentru plata rate, pe
numele Uceanu Maria Luminita.
Le declar nule.
l Pierdut Proces-verbal de primire
receptie din 10.08.1979, pe numele
Hutanu Mariana. Il declar nul.
l Pierdut Contract construire
nr.109/1/1976 si Proces-verbal
predare-primire locuinta din
15.03.1977, pe numele Cristea
Stefana. Le declar nule.
l David Cristian, pierdut Atestat
marfă cu numărul 0318754000. Îl
declar nul.
l P.F.A. Dumitru Florea cu nr.
ordine F23/97/2004, RO 20896640,
cu sediul social Comuna Chitila,
str. Tudor Vladimirescu nr.70, jud.
Ilfov, cu casa de marcat Partner
model 500 cu seria PC00019439 și
numărul avizului 0027/18.02.2000,
și cu seria fiscală a aparatului
0027/007531, declar pierdut
Numărul de ordine Direcţia Finanţelor Publice. Îl declar nul.
l Theodorescu Emil- Răzvan
Persoană Fizică Autorizată (P.F.A.),
F40/221/25.01.2011, C.U.I.
27938912, cu sediul profesional în
București, sect. 1, str. Hatmanul
Arbore nr. 3-7, sc. A, et. 7, ap. 39,
declar pierdute și nule certificatul
de înregistrare seria B nr. 2436332
și certificat constatator eliberat în
baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 30603 din
24.01.2011.
l Clouseau Investment S.R.L.,
J40/17533/2006, C.U.I. 19156850,
București, str. George Enescu nr.3,
camera 4, etaj 1, sector 1, declară
pierdute și nule certificatele constatatoare pentru sediu și terţi, emise
la suspendarea activităţii.
l Declar pierdute și nule legitimaţie de serviciu și permis port
armă eliberate de S.P.P.O.I.J. Ilfov
pe numele Păturică Lăcrămioara.

COMEMORĂRI
La mormântul scumpei noastre
PUPA, florile culese din grădina
sufletelor noastre îndurerate nu
se vor ofili niciodată. Doctor
Lucia Mândricel și Diana.

