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OFERTE SERVICIU
l Laborator cofetărie patiserie din 
Bucureşti angajează cofetari cu 
experienţă. Telefon: 0746.611.052.

l Primăria Oraşului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, scoate la concurs  
postul contractual vacant de: Agent 
pază: vechime în muncă: minim 5 
ani, studii generale. Data limită 
depunere dosare: 02.03.2016, orele 
16:00, la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru.
Concursul începe în data de: 
11.03.2016, orele 10:00 –proba 
scrisă şi se desfăşoară la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Anunţul, bibliografia şi tema-
tica de concurs se află afişate la 
avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Oraş 
B r a g a d i r u  s a u  l a  t e l e f o n 
021/4480795, interior 113. Persoana 
de contact: Andone Cristian- 
Anton.

l Primăria comunei Bogaţi, 
judeţul Argeş organizează în data 
de 10.03.2016, ora 10.00 – proba 
scrisă, concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale de execuţie vacante de 
coordonator centru în cadrul 
,,Centrului de zi pentru copii 
comuna Bogaţi”. Data şi ora inter-
viului se vor afişa odată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Condiţiile de 
participare la concurs sunt urmă-
toarele: Condiţii generale prevăzute 
de art. 3 al Regulamentului cadru 
aprobat prin HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţii specifice: - studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă; - cunoş-
tinţe şi vechime în domeniul 
managementului minim 5 ani. 
Dosarul de înscriere la concurs se 
depune până la data de 29.02.2016 
la sediul Primăriei comunei Bogaţi, 
judeţul Argeş. Condiţiile de desfă-
şurare a concursului şi de partici-
pare la concurs,  precum şi 
bibliografia sunt afişate la sediul 
Primăriei Bogaţi, anexa la anunţ. 
Relaţii suplimentare se obţin la 
sediul Primăriei Bogaţi, telefon: 
0248655003.

l Școala Gimnazială „Vasile 
Racottă” Comuna Ștorobăneasa, 
Județul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a următoarelor 
posturi contractual vacante 
conform HG 286/2011: -0,5 post 
secretar. Condiţii specifice necesare 
în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcţiei contractuale 
sunt: studii medii, vechimea în 
specialitatea postului necesară 
ocupării postului este de minim 5 
ani. -0,75 post muncitor calificat. 
Condiţii specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei contractuale sunt: 
studii generale şi vechime minimă 5 
ani. Condiții privind desfăşurarea 
concursului: Concursul va avea loc 
la sediul Școlii Gimnaziale „Vasile 
Racottă” Comuna Ștorobăneasa, 
județul Teleorman, după cum 
urmează: -proba scrisă se va susține 
în data de 10.03.2016, începând cu 
ora 10.00; -interviul va avea loc în 
data de 11.03.2016, începând cu 
ora 10.00. Dosarele de concurs se 

vor depune la secretariatul Școlii 
Gimnaziale „Vasile Racottă” 
Comuna Ștorobăneasa, Județul 
Teleorman, până la data de 
02.03.2016, ora 14.00. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
şcolii la telefon: 0247.332.767/ 
0786.480.494, persoană de contact: 
director, prof.Părpălea Cristian.                              

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în 
Craiova, str.C.S.Nicolaescu Plopşor, 
nr.4, jud. Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante, repartizate pe perioadă 
determinată, pentru implemen-
tarea Programului naţional de 
cadastru şi carte funciară, cores-
punzătoare funcţiilor contractuale 
de execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dolj-Serviciul Cadastru-Biroul 
Înregistrare Sistematică, cu înca-
drare pe perioadă determinată de 
36 de luni, după cum urmează: 1 
post asistent registrator principal 
gr.II, 3 posturi asistent registrator 
principal debutant, în temeiul HG 
286/23.03.2011, modificată şi 
completată. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data de 
10.03.2016, ora 9.30, proba interviu 
în data de 15.03.2016, ora 9.30. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -pentru 
postul de asistent registrator prin-
cipal gr. II: studii universitare cu 
licenţă sau absolvite cu diplomă în 
specializarea juridică, vechime în 
specialitate de mimin 6 luni; 
-pentru posturile de asistent regis-
trator principal debutant: studii 
universitare cu licenţă sau absolvite 
cu diplomă în specializarea juri-
dică, vechime în specialitate nu 
necesită. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de: 03.03.2016 
inclusiv, ora 16.00, la sediul OCPI 
Dolj, cam. 104. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l  O C P I  t e l . 
0251.413.128/ 0251.414.286, int. 
118, fax: 0251.418.018, e-mail: dj@
ancpi.ro. Persoană de contact: 
Cocoşilă Andreea.

l Primăria oraşului Bălceşti orga-
nizează la sediul instituției din 
strada Aleea Petrache Poenaru, nr. 
1, judeţul Vâlcea, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a următorului post contrac-
tual de execuţie vacant: -1 post 
medic (medic specialist medicină 
familie) la Serviciul Medicină şi 
Asistenţă Medicală Școlară, aflat în 
subordinea Consiliului Local 
Bălceşti. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcției 
contractuale sunt: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licenţă 
în medicină, stagiu de rezidenţiat 
terminat -specializarea medicina de 
familie; -certificate de membru al 
Colegiului Medicilor din România 
-în termen de valabilitate. Pentru 
înscrierea la concurs candidatii vor 
depune un dosar de concurs care va 
conţine documentele prevăzute la 
art.6 din din Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunţului, respectiv până la 
data de 2 martie 2016, ora 16.00. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei oraşului Bălceşti, astfel: 
-2 martie 2016, ora 16.00: termenul 
limită de depunere a dosarelor; -10 
martie 2016, ora 10.00: proba 
scrisă; -Data şi ora interviului vor fi 
anunţate odată cu afişarea rezulta-
telor la proba scrisă. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la tel.: 
0250.840.352, secretar comisie, 
Geica Valeria Geanina -consilier cu 
atribuţii de resurse umane.

l Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Dome-
niul Educației şi Formării Profesio-
nale (ANPCDEFP) organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
de execuție contractuale, vacante, 
de expert I -cu studii superioare 
finalizate cu diplomă de licenţă şi 
expert IA -cu studii superioare 
finalizate cu diplomă de  master. 
Pentru postul de expert I minimum 
3 ani de experiență de lucru în 
comunicare şi pentru expert IA 
minimum 10 ani de experiență 
profesională în specialitate. 
Concursul se va desfăşura în data 
de 10 martie 2016, ora 9,00 –proba 
scrisă şi în data de 11 martie 2016, 
ora 10,00– interviul, la sediul 
ANPCDEFP. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun până pe data 
de 03 martie 2016 la sediul ANPC-
DEFP. Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul ANPCDEFP şi pe site-ul 
agenției la adresa www.anpcdefp.
ro. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul ANPCDEFP sau la 
telefon 021/2010700.

l Primăria comunei  Baia, judeţul 
Suceava, organizeaza  concurs de 
recrutare pentru ocuparea  funcţi-
ilor publice de execuţie vacante de: 
1. -consilier, clasa I, grad  profesi-
onal debutant; 2. -referent , clasa 
III, grad profesional asistent; 3. 
-referent,clasa III, grad profesional 
debutant; 4. -referent, clasa III, 
grad profesional debutant din 
cadrul  Compartimentului financi-
ar-contabil, patrimoniu, impozite şi 
taxe locale; 1. -referent, clasa III, 
grad profesional principal din 
cadrul Compartimentului fond 
funciar, registru agricol şi arhivă; 1. 
-poliţist local, clasa III, grad profe-
sional debutant; 2. -poliţist local,-
clasa III,grad profesional debutant 
din cadrul Compartim Poliție 
locală. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei comunei Baia în 
data de 21.03.2016, ora 09:00 
-proba scrisă. Condiţii generale: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţii de ocupare: Pentru functia 
de consilier, clasa I grad profesional 
debutant: -studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţelor 
e c o n o m i c e ,  f i n a n ţ e - b ă n c i ; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
-nu este cazul. Pentru funcţia de 
referent clasa III grad profesional 
asistent: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat: -vechimea 
în specialitatea studiilor, minim 6 
luni. Pentru funcţiile de referent, 
clasa III grad profesional  debu-
tant: -studii medii liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
absolvite- nu este cazul. Pentru 
funcţia de  referent, clasa III grad 
professional principal: -studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechimea în speciali-
tatea studiilor absolvite- minim 5 
ani. Pentru funcţiile de poliţist 
local, clasa III, grad profesional 
debutant; -studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechimea în specialitatea 
studiilor absolvite- nu este cazul, 
permis de conducere categoria B. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul primăriei 
comunei Baia. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
p r e v ă z u t e  l a  a r t . 4 9  d i n 
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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 Primăriei comunei Baia: 
www.comunabaia.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
primăriei sau la numerele de 
telefon 0230.572.504.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța, organizează, 
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
concursul din data de 10– 16 
martie 2016, pentru ocuparea unor 
posturi vacante repartizate pe peri-
oadă determinată, pentru imple-
mentarea Programului Național de 
Cadastru şi Carte Funciară, cores-
punzătoare funcțiilor contractuale 
de execuție din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanța, cu încadrare pe peri-
oadă determinată de 36 de luni, 
după cum urmează: Serviciul 
Cadastru, Biroul Înregistrare Siste-
matică: -consilier cadastru gradul 
IA- 1 post. Cerinţele postului: studii 
de specialitate: studii universitare 
de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licenţă sau cu diplomă– 
specializarea  cadastru, geodezie, 
topografie, măsurători terestre; 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului minim 6 
ani şi 6 luni.-consilier cadastru 
gradul II- 2 posturi. Cerinţele 
postului: studii de specialitate: 
studii universitare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
cu  d ip lomă– spec ia l izarea  
cadastru, geodezie, topografie, 
măsurători terestre; vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului minim 6 luni. 
-consilier cadastru debutant- 2 
posturi. Cerinţele postului: studii 
de specialitate: studii universitare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau cu diplomă– 
specializarea  cadastru, geodezie, 
topografie, măsurători terestre; 
-asistent registrator principal 
gradul II– 2 posturi. Cerinţele 
Postului: studii de specialitate: 
studii universitare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
cu diplomă– specializarea  drept; 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului minim 6 
luni. -asistent registrator principal 
debutant– 2 posturi. Cerinţele 
Postului: studii de specialitate: 
studii universitare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
cu diplomă– specializarea  drept; 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
3 din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Concursul va avea loc la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța din Mun 
Constanța, bdl. Mamaia nr.231, etaj 
5, camera de consiliu şi se va desfă-
şura conform calendarului 
următor: Proba scrisă: -10.03.2016, 
orele 9.30-  pentru posturile de 
consilier cadastru gradul IA, consi-
lier cadastru gradul II şi asistent 
registrator principal gradul II; 
-10.03.2016, orele 13,00-  pentru 
posturile de consilier cadastru 
debutant şi asistent registrator 
debutant; Interviul: -16.03.2016, 
orele 9,30-  pentru posturile de 
consilier cadastru gradul IA, consi-
lier cadastru şi consilier cadastru 
debutant; -16.03.2016, orele 13,00- 
pentru posturile de asistent regis-
trator principal gradul II şi asistent 
registrator principal debutant; 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art. 6 din  Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011.  Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului, respectiv până în data de 
03 martie 2016, inclusiv, ora 16.00.

Detalii privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt dispo-
nibile accesând pagina oficială 
www.ocpict.ro . Relații suplimen-
tare se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanța din Mun Constanța, bdl. 
Mamaia nr.231, Serviciului Resurse 
Umane şi Interogare Baze de Date, 
telefon 0241/488625, e-mail: ct@
ancpi.ro.

l Primăria comunei Borca, judeţul 
Neamţ, organizează concurs/
examen în vederea ocupării urmă-
torului post contractual pe peri-
oadă nedeterminată vacant de 
ŞOFER (microbuz şcolar)  în 
cadrul Compartimentului Activi-
tăţi administrativ - gospodăreşti şi 
pază. Concursul/examenul va avea 
loc, după cum urmează: a) – proba 
scrisă   se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Borca în data 
de 10 martie 2016, ora 10,00; b) – 
proba practică se va desfăşura la 
data de 11 martie 2016 , ora 10,oo 
la sediul Primăriei Comunei Borca; 
c) – interviul  se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Borca în 
data de  14 martie 2016, ora  10,00. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs/examen; a)   -studii medii; 
b)   -permis de conducere categoria  
D; c)   -certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto; d)   
-cartela conducătorului auto(card  
tahograf); e)   -aviz psihologic  de la 
cabinet autorizat de ministerul 
transporturilor. Condiţii generale 
necesare ocupării postului: a)  - are 
cetăţenia română, cetăţenia  a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor apartinând Spaţiului 
Economic European  şi domiciliul 
în România; b) - cunoaşte limba 
română scris şi vorbit; c) – are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) – are capaci-
tate deplină  de exerciţiu; e) – are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care  candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberată de  unităţile sanitare 

abilitate; f– îndeplineşte condiţiile 
de studii sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postuluui scos la 
concurs; g) - nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni  contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu  sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de   fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit  reabilitarea. 
Dosarul de examen/concurs trebuie 
să conţină următoarele documente: 
a) – cerere de înscriere la concurs 
adresată conducătorului instituţiei    
publice organizatoare; b) – copia 
actului de identitate; c) – copiile 
documentelor care să  ateste nivelul 
studiilor şi ale altor acte are atestă 
efectuarea unor specializări şi 
copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specific ale 
postului solicitate; d) -  cazierul 
judiciar; e) - adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medical de 
familie al candidatului sau de către  
unităţile sanitare abilitate; f)   curri-
culum vitae. Dosarele de concurs se 
vor depune la Primăria Comunei 
Borca (secretarul comunei Borca – 
Bălăcianu Elena) în intervalul 18 
februarie  – 2 martie 2016(inclusiv),  
între orele 8,00-16,00. Tipul 
probelor de concurs: a) – proba 
scrisă  se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Borca în data 
de 10 martie 2016, ora 10,00; b) – 
proba practică se va desfăşura la 
data de 11 martie 2016, ora 10,oo la 
sediul Primăriei Comunei Borca; c) 
– interviul  se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Borca în data 
de  14 martie 2016, ora  10,00. 
BIBLIOGRAFIE: - Legea adminis-
traţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi 
completările ulteriore; - Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice; - 
Hotărârea  Guvernu lu i  nr. 
1391/2006 privind aprobarea Regu-
lamentului de aplicare a OUG nr. 
195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice. Calendarul de 
desfăşurare al  concursului/exame-
nului: a) – proba scrisă  se va desfă-
şura la sediul Primăriei Comunei 
Borca în data de 10 martie 2016, 
ora 10,00; b) – proba practică se va 
desfăşura la data de  11martie 
2016, ora 10,oo la; c) – interviul se 
va desfăşura în data de  14 martie 
2016, ora 10:00. Termenele de 
afişare a  rezultatelor pentru fiecare 
probă; a)  – pentru proba scrisă 10 
martie 2016 ora 14:00; b) – pentru 
proba practică – 11 martie 2016, 
ora  14:00; c) – pentru interviu – 14 
martie 2016 ora  14:00.

CITAȚII  
l Se citează Pânzaru Aurel şi 
Pânzaru Verginia cu domiciliu 
cunoscut în sat Icuşeni Vale, com. 
Vorona, jud. Botoşani, în dosarul 
3245/193/2013 al Judecătoriei 
BOTOŞANI, cu termenul de 
29.02.2016.

l Se citează SC Mobil Expert 
Logistic SRL, cu sediul în com. 
Albota, sat Mareş, nr. 103, jud. 
Argeş, în calitate de pârât în proces 
cu SC Apă Canal 2000 SA Piteşti în 
calitate de reclamantă, în dosarul 
nr. 6955/280/2015 aflat pe rolul 
Judecătoriei Piteşti, cu termen de 
judecată la 03.03.2016, ora 10:00.

l În  dosarul  cu  numărul 
2143/326/2015 având ca obiect 
uzucapiune reclamantă Cruşit 
Maria din comuna Tulgheş nr 597 
judeţul Harghita citează pe Petki 
Petru şi soţia Petki Maria născută 
Hobaj pentru data de 15 martie 
2016 la Judecătoria Topliţa.

l Sfetcu Dumitru Marian şi Sfetcu 
Marinela, pârâți în dosarul 
nr.2685/223/2015, sunt chemați în  
ziua de 17.02.2016, la Judecătoria 
Drăgăşani, în contradictoriu cu 
reclamantul Feraru Valentin 
Daniel.

l Numita Nistor Sabina-Emilia, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în loca-
litatea Turnu Măgurele, str. 
Şoimilor, nr. 1, judeţul Teleorman, 
este citată la Judecătoria Turnu 
Măgurele pe data de 02.03.20105, 
ora 8,30, Sala civil, în calitate de 
p â r â t  d o s a r u l  c i v .  n r. 
2115/329/2015, în procesul de 
divorţ cu reclamantul Nistor 
Valentin.

l Numitul Nedelcu Andruţă 
Adeluş, cu domiciliul în comuna 
Islaz, judeţul Teleorman, citează pe 
Nedelcu Geanina în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 1802/329/2015 
să se prezinte la Judecătoria Turnu 
Măgurele pe 19.02.2016, ora 8,30 
având ca obiect pensie alimentară. 

l Numita Constantiniu Lenuța– 
Claudia cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Iaşi, str. 
Fântânilor nr. 3, județul Iaşi, este 
citată (chemată) la Judecătoria Iaşi 
pe data de 10.03.2016, ora 8.30, 
completul CO2M, sala 6, în calitate 
de pârâtă în dosarul civil nr. 
25786/245/2015 în proces de divorț 
cu reclamantul Constantiniu 
Tudor.

l Dregan Miklos şi soţia născută 
Dregan Mariska, Dregan Gavrila si 
sotia Dregan Paraschiva, Popa 
Nasztaszia, Popa Dumitru, Popa 
Todorika, Popa Victoria sotia lui 
Kicsinas Simion, Popa Gyorgy, 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. TR AC 
37918 /16.02.2016. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, face cunoscut că în 
ziua de 09, luna 03, anul 2016, orele 11.00, în localitatea 
Alexandria, str. Dunării nr. 188, se va vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Genial Com 
SRL, cu domiciliul fiscal în municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 
220, jud. Teleorman, cod unic de identificare 3124135. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, prețul de evaluare 
sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: - Autoturism Volkswagen 
Passat, preț de pornire a licitației (1) = 17.670 lei. *) cota de taxă 
pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este de 
20% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 291, alin. 
(1), lit. “a” din 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 de 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 licitatei achitată în 
contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 
deschis la Trezoreria Mun. Alexandria; 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, 
la locul fixat în acest scop. Debitorul nu va putea licita nici 
personal, nici prin persoană interpusă. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile 
art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 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 telefon 0247.421168, int. 354.
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Popa Vazul, Popa Danja, toti cu 
domiciliul necunoscut, sunt citati la 
Judecatoria Turda in data de 
21.03.2016, ora 8.30, sala 1, in 
Dosar 4555/328/2015.

l Numitul Maynard Peter John, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Regatul Unit al Marii Britanii- 46 
Nipsells Chase, Mayland, Southend 
on Sea, Chelmsford, CM3 6EJ, 
Essex, este citat la Judecătoria 
Craiova în ziua de joi, 17.03.2016, 
ora 8.30, completul CMF1, în cali-
tate de pârât în dosarul civil nr. 
40242/215/2014, având ca obiect 
stabilirea paternităţii, în contradic-
toriu cu Florescu Daniela Andreea.

l Judecătoria Iaşi, Str. Anastasie 
Panu, nr. 25, Iaşi, Sala 6. Dosar Nr. 
19947/245/2015. Citaţie. SC Road 
Kill Group SRL, cu ultimul sediu 
în comuna Ţigănaşi, nr. 114, 
judeţul Iaşi este chemat în această 
instanţă, camera Sala 6, în ziua de 
03.03.2016, Completul C09, ora 
08:30, in calitate de Pârât, în proces 
cu Municipiul Iaşi prin Primar în 
calitate de Reclamant, cu obiect 
pretenţii. În caz de neprezentare a 
părţilor, se va putea trimite un 
înscris, judecata urmând a se face 
în lipsă. Prin înmânarea citaţiei, 
sub semnătură de primire, personal 
sau prin reprezentant legal sau 
convenţional ori prin funcâionarul 

sau persoană însărcinată cu 
primirea corespondenţei pentru un 
termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are în cunoştinţă şi 
termenele de judecată ulterioare 
aceluia pentru care citaţia i-a fost 
înmânată.

l Romania, Judecatoria Deta 
J u d e t u l  Ti m i s  D o s a r  n r. 
1 8 9 3 / 2 2 0 / 2 0 1 5  d i n  1 1 
februarie2016, cod operator 5271. 
Somatie: Avand in vedere actiunea 
civila formulata de catre petentul 
Biora Ioan, cu domiciliul in Timi-
soara, str. Ana Ipatescu, nr. 16, 
scara A, etaj 10, ap.42, judetul 
Timis, inregistrata pe rolul acestei 
instante sub nr.1893/220/2015, prin 
care solicita constatarea dreptului 
de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului inscris in 
C.F.nr.400111 Ghilad, cu nr.topo-
grafic 1459-1460, constand in teren 
in suprafata totala de 3.690mp, 
aflat in proprietatea tabulara a 
numitilor Murariu loan, decedat la 
data de 14.03.1983, cu ultim domi-
ciliu in Ghilad, nr.675, judetul 
Timis, si a numitei Murariu Eva, 
nascuta Mutiu, decedata la data de 
26.03.1980, cu ultim domiciliu in cu 
ultim domiciliu in Ghilad, nr.675, 
judetul Timis. SOMAM pe toti cei 
interesati sa formuleze OPOZITIE 
la prezenta actiune, in termen de 1 
luna de la data publicarii acestui 

anunt care se vor comunica in scris, 
la aceasta instanta, urmand a se 
mentiona numarul de dosar indicat 
mai sus. In cazul in care, nu se va 
formula opozitie in termen de 
1(unu) luna de la data ultimei 
publicatii, instanta va solutiona 
cererea.

DIVERSE  
l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii de faliment a 
debitorului SC L.C. Taxi Blue Car 
L.M.C. SRL, CIF: 26457136, 
J 2 5 / 1 1 6 / 2 0 1 0 ,  d o s a r  n r. 
6433/101/2015-Tribunalul Mehe-
dinţi. Termen pentru depunerea 
cererilor suplimentare de creanţă la 
16.03.2016; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor la 
30.03.2016; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este 
de 7 zile de la publicarea în BPI a 
tabelului suplimentar şi pentru 
afişarea tabelului definitiv conso-
lidat al creanţelor la 27.04.2016. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL.

l VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform 
sentintei  nr.  3 din data de 
18.01.2016, pronunţată de Tribuna-
lulPrahova, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul 6714/105/2010, anunţă 
deschiderea procedurii generale a 
falimentului debitoarei Petroluc 
Serv SRL, comuna Aricestii Rahti-
vani, sat Buda, nr. 60, jud. Prahova, 
J29/748/2004,CUI 16318028. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor în tabelul suplimentar al 
creanţelor este  03.03.2016. 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar 

al creanţelor este 01.04.2016.
Termenul pentru depunerea even-
tualelor contestaţii formulate 
împotriva tabelului suplimentar al 
creanţelor este  19.04.2016.
Termenul pentru solutionarea 
contestatiilor la creantele nascute 
in cursul procedurii si pentru intoc-
mirea tabelului definitiv consolidat 
al  creanţelor este 29.04.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: În baza Legii Soci-
etăţilor nr.31/1990, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi în 
conformitate cu Actul Constitutiv 
al Societăţii S.I.M.A.R. S.A. 
(„Societatea”), Administratorul 
unic al societăţii S.I.M.A.R. S.A., 
cu sediul în Bucureşti, Sector 6, 
Bdul. Preciziei nr.1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub 
nr. J40/284/1991, C.U.I. 433497, 
dl. Aldea- Tudorache Radu-Ioan, 
convoacă la sediul societăţii 
pentru data de 22.03.2016 ora 
11.00 în prima convocare şi 
23.03.2016 la aceeaşi oră, în a 
doua convocare, dacă nu se vor 
putea întruni condiţiile de cvorum 
în prima convocare, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor, pentru discutarea şi apro-
barea următoarelor puncte ce 
alcătuiesc ordinea de zi: 1. Modifi-
carea mandatului administrato-
r u l u i  A l d e a -  Tu d o r a c h e 
Radu- Ioan (fost Tudorache Radu) 
din mandat pe o perioadă de 4 ani 
în mandat pe perioadă nelimitată; 
2. Revocarea cenzorului Fatu 
Daniela şi numirea unui nou 
cenzor Paduraru Teodora.  3. 
Prelungirea mandatului cenzorilor  
Bocse Elena- Cristina, Ilie Ana, şi 
a cenzorului supleant Radulescu 
L u c i a n a -  M a r i e t a  ( f o s t a 
Dimancea). 4. Închiderea punc-
tului de lucru din Bucureşti, sector 
5, str. Obedenaru, nr.5, parter. 5.  
Diverse.
Sunt convocaţi să participe la 

Adunare toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul Acţionarilor la data 
22.03.2016. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni 
la data menţionată, Adunarea 
Generală  Extraordinară se va ţine 
la data de 23.03.2016, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi 
ordine de zi. Documentele şi mate-
rialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de 
zi a Adunării pot fi consultate la 
sediul societăţii, în fiecare zi lucră-
toare, imediat din prima zi după 
publicarea în presă şi în Monitorul 
Oficial sau pe site-ul societăţii. SC 
S.I.M.A.R. S.A., prin adminis-
trator unic Aldea- Tudorache 
Radu- Ioan.

LICITAȚII  
l Debitorul SC Rubinio Club SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse şi Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 
Proprietate imobiliară situată în 
Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 
31, bl. 29, parter, sector 2, compusă 
din: 1.Teren în suprafață de 1.474 
mp, având nr. cadastral 225585-
C1-U15 (nr. cadastral vechi 
109/0;7) şi înscris în CF nr. 225585-
C1-U15 (nr. CF vechi 90505); 2.
Construcțiile edificate pe acesta: 
C1 -fost cinematograf, structurat 
pe S+P, cu o suprafață construită 
la sol de 1.345 mp, având nr. 
cadastral 225585-C1-U15 (nr. 
cadastral vechi 109/0;7) şi înscris 
în CF nr. 225585-C1-U15 (nr. CF 
vechi 90505). C2 -casă bilete, 
structurată pe parter, cu o supra-
față construită la sol de 5 mp, 
având nr. cadastral 225585-C1-
U15 (nr. cadastral vechi 109/0;7) şi 
înscris în CF nr. 225585-C1-U15 
(nr. CF vechi 90505). Prețul de 
pornire al licitației pentru proprie-
tatea imobiliară este de 1.039.714 
euro, exclusiv TVA. Prețul Caie-
tului de sarcini este de 8.000 lei, 
exclusiv TVA. Prima şedință de 
licitație a fost fixată la data de 
29.02.2016, ora 15.00 iar dacă 
proprietatea imobiliară nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații au fost fixate în 
data de 07.03.2016, 14.03.2016 şi 
21.03.2016, ora 15:00, prețul fiind 
acelaşi pentru toate şedințele de 
licitație. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO92UG-
BI0000792003035RON deschis la 
Garanti Bank Sucursala Lipscani, 
cel târziu cu o zi înainte de data şi 
ora stabilită pentru şedința de lici-
tație, a garanției de 10% din prețul 
de pornire al licitației; -achizițio-
narea cel târziu cu o zi înainte de 
data şi ora stabilită pentru şedință 
de licitație a Caietului de sarcini. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

PIERDERI  
l Pierdut Proces-verbal eliberat în 
1.12.1971, pe numele Ciobanu 
Gheorghe. Îl declar nul.

l Am pierdut legitimaţie de nevă-
zător pe numele Mirescu Floarea. 
O declar nulă.

l PFA Farcas Andreea, pierdut 
Autorzaţie Traducător 34369, 
emisă 17.08.2012. Declar nulă.

l Pierdut Certificat înregistrare al 
societăţii SC Premium Partners 
SRL, seria B Nr.3139503.

l Pierdut Certificat de pregătire 
profesională CPC nr.0127142000 
eliberat de ARR Agenția Sf. 
Gheorghe, pe numele Babos Bela 
din Tg.Secuiesc, jud.Covasna. Îl 
declar nul.

l Pierdut carnet şi legitimaţie de 
student Facultatea de Limbi şi 
Literaturi Străine Universitatea 
Bucureşti pe numele Grigore 
Elena Andreea.Declar nul.

l Declar pierdut (nul) actul de 
concesiune nr. 28505/27.10.2015, 
eliberat de Adm. Cimitirelor şi 
Crematoriilor Umane, pe numele 
de Dincă Aurel ia ş i  Dincă 
Cosmina Mihaela.

l Societatea Art Zone Instal 
S.R.L. înmatriculată sub nr. 
2136/2011, C.U.I. 28087598, cu 
sediul în Bucureşti, sector 5, str. 
Soldat Ene Modoran nr.8, bl. M89, 
sc.2, et.7, ap. 94, cam. 2, anunță 
pierderea certificatului constatator 
emis pentru punctul de lucru din 
Bucureşti, Sector 5, Valea Casca-
delor nr.19C. Îl declarăm nul.

l Declar pierdut contract de 
vânzare- cumpărare şi contract de 
constituire a unui drept de 
u z u f r u c t  v i a g e r  n r . 
1887/27.11.2013, eliberat de Notar 
Public S.S. Stănică Marinela, pe 
numele Covaci Maria. Îl declar 
nul.

l Gheorghe Adrian- Mihai P.F.A. 
cu sediul în sector 6, Prelungirea 
Ghencea nr. 8, bl. A2, scara C, et.4, 
a p .  7 4 ,  C . U . I .  3 0 7 0 8 6 7 0 , 
F40/3790/26.09.2012, declar 
pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 2648022, eliberat 
O.R.C. la data de 26.09.2012.

l Declar pierdut (nul) atestat 
profesional taxi eliberat de A.R.R. 
pe numele Oprea Marian.

l Societatea Versus Agency 
S.R.L.-D, cu sediul social în Muni-
cipiul Cluj-Napoca, Str. Ion C. 
Brătianu, Nr. 39, Ap. 1C, Județ 
Cluj, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă 
Tr i b u n a l u l  C l u j  s u b  n r. 
J12/736/2012, CUI 29937042, 
declarăm pierdut certificatul 
constatator nr. 44560/19.07.2013, 
emis în baza cererii nr. 44560 din 
data de 19.07.2013.

DECESE

ANUNȚURI

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 construcției 1570 
mp, situată în Priboieni, sat Priboieni, 535.756 lei, compusă din: 
1) Demisol (Restaurant, biliard, bucătărie ), 129.699 lei; 7) Etaj 2 
și Mansardă (Spațiu cazare – et. 2 și terasă deschisă - mansardă), 
128.413 lei; 6) Etaj 1 (Spațiu comercial), 115.041 lei; 2) Parter 
(Magazin), 102.275 lei; 4) Parter (WC public), 27 455 lei; 3) 
Parter (Birou), 18.086 lei; 5) Etaj 1 (Birou), 14.787 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a doua 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, alin. (7) din Codul de 
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 01.03.16, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 02.03.16, ora 11:00:00, la sediul 
SFO 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. Data afișării: 17.02.2016.

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 GNP 
Texan SRL – Căteasca, după cum urmează: Denumire, Valoare 
[Ron, fără TVA]: Autoturism Volkswagen Touareg, nr. identificare 
WVGZZZ7LZ6D025372, AG-40-AND, 38.537 lei; Autoturism 
Mercedes Sprinter, nr. identificare WDB9033631P679341, AG-08-
TYB, 2.174 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, 
alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
02.03.16, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 03.03.16, ora 
11:00:00, la sediul SFO 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 
Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni, tel. 0248.666900. Data 
afișării: 17.02.2016.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: Rubber Control Corporation – Mărăcineni, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Aparat răcire apă 
TT 23000, 20.819 lei; Presă injecție MIR RMP 190, 51.297 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a treia 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 RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, 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 26-02-
2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 29-02-2016, ora 
11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 2. 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 Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 2.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media. Nr. 
93/11.02.2016. Anunț D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice – Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. 
Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, telefon 0244.407710, fax 
0244.593906, organizează în data de 22.02.2016, ora 12.00, 
licitație deschisă cu strigare în vederea încheierii Acordului – 
Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință (închiriere) asupra 
spațiilor de birouri/ depozite/ platformă betonată la Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Biroul Vamal de 
Interior Argeș. Detaliile privind licitația publică cu strigare se 
găsesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20160
211120032_dsi-2576.pdf.


