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OFERTE SERVICIU
l Cautam fete tinere simpatice si
serioase cu varsta intre 18 si 30 ani.
Va puteti imagina ca in Elvetia
intr-un club puteti castiga pana la
300 euro/ora? Cine este interesata de
oferta ma poate contacta la
tel.+41786732226, sau pe WhatsApp, intre orele:-12:00-00:00! Va
rog sa imi trimiteti cateva poze
normale cu intreg corpul, impreuna
cu numele, varsta si nr.de telefon.
Castigurile sunt intre 5000 euro10.000 euro/luna! Oricine are sansa
sa munceasca aici! Ma bucur de
colaborare, Joana!
l A.Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Timişoara organizează în baza
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant, după cum urmează: 1
post consilier IA. B.Cerinţele
postului conform fişei de post:
Consilier IA: -studii superioare,
finalizate cu diplomă de licenţă;
-vechime în specialitatea studiilor
superioare minim 6 ani şi 6 luni. C.
Tipul probelor: 1.Proba scrisă, în
data de 10.11.2016, ora 10.00; 2.
Proba de interviu, în data de
17.11.2016, ora 10.00. D.Dosarele de
concurs se vor depune la sediul
OTIMMC Timişoara, b-dul Eroilor
de la Tisa, nr.22, jud.Timiş, începând cu data de 20 octombrie 2016,
pe parcursul 10 zile lucrătoare, în
intervalul orar 9.30-16.30, data-limită de depunere fiind 2 noiembrie
2016. E.Informaţii suplimentare şi
bibliografia pentru concurs se pot
obţine la sediul OTIMMC Timişoara, persoană de contact: Cociu
Ana-Maria, telefon: 0256.292.739,
e-mail: oficiutimisoara@imm.gov.ro.
l Primăria comunei Conţeşti,
j u d e ţ u l Te l e o r m a n , a m â n ă
concursul privind ocuparea funcţiei
contractuale vacante de administrator public, nr.5134/5.10.2016, ce a
fost publicat în Jurnalul Naţional şi
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, în data de 10.10.2016,
până la o dată ce va fi comunicată
ulterior. Acest anunţ va completa
anunţul publicat în data de
10.10.2016.
l Primăria Comunei Olteneşti,
judeţul Vaslui, organizează concurs
în conformitate cu prevederile HG
nr. 286/2011, pentru ocuparea
postului contractual de inginer în
cadrul Serviciului comunitar pentru
cadastru şi agricultură, studii superioare, fără condiţii de vechime.
Concursul va avea loc în data de 15
noiembrie 2016 (ora 12.00) -proba
scrisă şi 16 noiembrie 2016 (ora
12.00) -interviul, la sediul Primăriei.
Dosarele de concurs se pot depune
până la data de 04.11.2016. Date
suplimentare la secretarul comunei:
0235.485.017.
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 unui post vacant,
repartizat pe perioadă determinată,
pentru implementarea Programului
naţional de cadastru şi carte
funciară, corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dolj-Serviciul Cadastru-Biroul Înregistrare Sistematică,
cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, după cum
urmează: 1 post consilier cadastru
gr. II, în temeiul HG 286/23.03.2011,
modificată şi completată. Concursul
se va desfăşura astfel: proba scrisă
în data de 08.11.2016, ora 10,00,
proba interviu în data de 14.11.2016

ora 10,00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă sau studii
universitare cu diplomă de licenţă,
specializarea cadastru, geodezie,
topografie, măsurători terestre şi
cadastru, vechime în specialitate de
mimin 6 luni. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de: 01.11.2016 inclusiv,
ora 16,00, la sediul OCPI Dolj,
cam.104. Relaţii suplimentare la
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 Panciu organizează concurs pentru ocuparea unei
funcţii contractuale vacante,
conform HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Denumirea funcţiei contractuale: funcţie
vacantă, administrator, perioadă
nedeterminată -Centrul Rezidenţial
pentru Persoane Vârstnice Sf.Ioan
Panciu. Data, ora şi locul desfăşurării concursului: -10.11.2016, ora
8.00, proba scrisă, la sediul Primăriei Oraşului Panciu; -proba interviu
se va desfăşura la sediul Primăriei
Oraşului Panciu în maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise, data şi ora vor fi afişate
o dată cu rezultatele la proba scrisă.
Depunere dosare: -în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului la Compartimentul de
Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraşului Panciu (persoană de
contact: Drimba Mihaela, consilier,
telefon: 0237.275.811). Condiţii de
participare la concurs: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă minimum 5 ani
ca magaziner sau administrator.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Oraşului Panciu, judeţul
Vrancea, str.Titu Maiorescu, nr.15,
tel.0237.275.811, fax: 0237.276.137.
l Primăria Oraşului Panciu organizează concurs pentru ocuparea unei
funcţii personal contractual,
vacantă, conform HG 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare; Denumirea funcţiei contractuale: asistent medical, post vacant,
perioadă nedeterminată -Centrul
Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Sf.Ioan Panciu. Data, ora şi
locul desfăşurării concursului:
-10.11.2016, ora 10.00, proba scrisă,
la sediul Primăriei Oraşului Panciu;
-proba interviu se va desfăşura la
sediul Primăriei Oraşului Panciu în
maximum 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise, data şi
ora vor fi afişate o dată cu rezultatele la proba scrisă. Depunere
dosare: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului
la Compartimentul de Resurse
Umane din cadrul Primăriei
Oraşului Panciu (persoană de
contact: Drimba Mihaela, consilier,
telefon: 0237.275.811). Condiţii de
participare la concurs: -Studii postliceale sanitare; -Vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni
(vechimea se poate proba cu adeverinţă eliberată în baza unui contract
individual de muncă, contract de
colaborare, voluntariat sau practică). Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Oraşului Panciu, judeţul
Vrancea, str.Mihai Viteazu, nr.2,
tel.0237.275.811, fax: 0237.276.137.
l Primăria Oraşului Panciu organizează concurs pentru ocuparea a
două funcţii personal contractual,
vacante, conform HG 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare; Denumirea funcţiilor contractuale: bucătar, 2 posturi, vacante,
perioadă nedeterminată -Centrul

Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Sf.Ioan Panciu. Data, ora şi
locul desfăşurării concursului:
-10.11.2016, ora 12.00, proba scrisă,
la sediul Primăriei Oraşului Panciu;
-proba interviu se va desfăşura la
sediul Primăriei Oraşului Panciu în
maximum 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise, data şi
ora vor fi afişate o dată cu rezultatele la proba scrisă. Depunere
dosare: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului
la Compartimentul de Resurse
Umane din cadrul Primăriei
Oraşului Panciu (persoană de
contact: Drimba Mihaela, consilier,
telefon: 0237.275.811). Condiţii de
participare la concurs: -studii medii;
-calificare profesională în gastronomie şi nutriţie; -nu necesită
vechime în muncă. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraşului
Panciu, judeţul Vrancea, str.Mihai
Viteazu, nr.2, tel.0237.275.811, fax:
0237.276.137.
l Primăria Oraşului Panciu organizează concurs pentru ocuparea a
două funcţii personal contractual,
vacante, conform HG 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare; Denumirea funcţiilor contractuale: debarasator, 2 posturi,
vacante, perioadă nedeterminată
-Centrul Rezidenţial pentru
Persoane Vârstnice Sf.Ioan Panciu.
Data, ora şi locul desfăşurării
concursului: -10.11.2016, ora 14.00,
proba scrisă, la sediul Primăriei
Oraşului Panciu; -proba interviu se
va desfăşura la sediul Primăriei
Oraşului Panciu în maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise, data şi ora vor fi afişate
odată cu rezultatele la proba scrisă.
Depunere dosare: în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului la Compartimentul de
Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraşului Panciu (persoană de
contact: Drimba Mihaela, consilier,
telefon: 0237.275.811). Condiţii de
participare la concurs: -studii generale; -vechime în muncă minimum 1
an. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Oraşului Panciu, judeţul
Vrancea, str.Mihai Viteazu, nr.2,
tel.0237.275.811, fax: 0237.276.137.
l Primăria Oraşului Panciu organizează concurs pentru ocuparea unei
funcţii personal contractual,
vacantă, conform HG 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare; Denumirea funcţiei contractuale: infirmieră, post vacant,
perioadă nedeterminată -Centrul
Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Sf.Ioan Panciu. Data, ora şi
locul desfăşurării concursului:
-10.11.2016, ora 10.00, proba scrisă,
la sediul Primăriei Oraşului Panciu;
-proba interviu se va desfăşura la
sediu în maximum 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise,
data şi ora vor fi afişate o dată cu
rezultatele la proba scrisă. Depunere
dosare: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului
la Compartimentul de Resurse
Umane din cadrul Primăriei
Oraşului Panciu (persoană de
contact: Drimba Mihaela, consilier,
telefon: 0237.275.811). Condiţii de
participare la concurs: -studii medii;
-curs de infirmieră organizat de
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România, curs organizat de furnizori autorizaţi sau
declaraţia pe propria răspundere că,
în cazul admiterii la concurs, se
obligă, sub sancţiunea desfacerii
contractului individual de muncă,
să obţină atestatul de infirmieră în
termen de 6 luni de la încheierea
contractului individual de muncă;
-vechime în muncă minimum 5 ani.
Relaţii suplimentare la sediul

Primăriei Oraşului Panciu, județul
Vrancea, str.Mihai Viteazu, nr.2,
tel.0237.275.811, fax: 0237.276.137.
l Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeUT 360 organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de Referent IA
-laborant, din cadrul Compartimentului Gestiune Produse RS.
Concursul se organizează la sediul
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeUT 360, din Curtea de Argeş, în
data de 11.11.2016, ora 10.00, proba
scrisă, şi în data de 16.11.2016, ora
10.00, proba interviu. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de Referent 1A
-laborant, conform art.3 din HG
286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare, şi să aibă
studii de specialitate specifice funcţiei absolvite cu diplomă; Vechime
minimă în muncă -9 ani. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune
în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul
ANRSPS- UT 360 Curtea de Argeş.
Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la
art.6, alin.(1) din HG
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs, bibliografia stabilită şi actele necesare
pentru dosarul de concurs se
afişează la sediul Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale- UT 360 şi pe
site-ul: www.anrsps.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon: 0248.721.051.
l Primăria Comunei Turţ, cu sediul
în localitatea Turţ, str.Piaţa Eroilor,
nr.18, judeţul Satu Mare, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: -consilier
juridic, clasa I, grad profesional
debutant -1 post; -consilier, clasa I,
grad profesional debutant (atribuţii
fond funciar) -1 post. Concursul se
va desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 16 noiembrie 2016, ora
10.00, -proba interviu în data de 18
noiembrie 2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Pentru funcţia de
consilier juridic debutant: -studii
universitare de licenţă, absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă,
în domeniul drept; -Pentru funcţia
de consilier debutant (atribuţii fond
funciar): -studii universitare de
licenţă, absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Turţ. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Turţ, persoană de contact:
I r i m e Vi o r i c a , t e l e f o n / f a x :
0261.834.574, e-mail: primariaturt@
yahoo.com
l Palatul Copiilor Drobeta Turnu
Severin, județul Mehedinți, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
de execuție vacante, în conformitate
cu art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, modificată şi completată de HG nr.1027/2014, în cadrul
instituției. Denumirea postului: 0,5
post, muncitor II (şofer) -post
contractual, pe perioadă nedetermi-

nată. Condiții specifice de participare la concurs: -pentru funcția de
muncitor II (şofer): studii medii,
permis de conducere categoriile D,
cu atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen
de valabilitate, să aibă cunoştinţe
minime de mecanică auto, necesită
disponibilitate pentru deplasări în
teritoriu. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -proba scrisă şi
practică muncitor II (şofer),
10.11.2016, ora 10.00, Palatul Copiilor; -interviul, 11.11.2016, ora 10.00.
Data-limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul de
concurs este 02.11.2016, ora 15.30, la
sediul Palatului Copiilor, b-dul.
Carol I, nr.24. Date contact: Cena
Elena, Biroul Secretariat, tel./fax:
0252.311.189.
l Primăria Comunei Islaz, Judeţul
Teleorman organizeaza concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă
nedeterminată: - un post inspector
specialitate gradul II în cadrul
compartimentului achiziţii publice
din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Islaz ; nivelul
studiilor – universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; vechime în muncă –
minim 3 ani; Concursul se va organiza la sediul primăriei comunei
Islaz, din comuna Islaz strada
Dunării, nr. 58, (sala de şedinţe), în
data de 14 noiembrie 2016, ora
10.00 proba scrisă, respectiv 16
noiembrie 2016 interviul, ora 14.00.
Depunerea dosarelor de concurs se
va face în termen de zece zile lucrătoare de la data publicării (pana la
data de 02 noiembrie 2016, ora
16,00, inclusiv) la sediul Primăriei
Comunei Islaz, birou secretar
comună. Relaţii suplimentare se
obţin la sediul primăriei sau la
telefon nr. 0247/420206, persoană de
contact Drăgan Veronica, secretar
comună.
l Administratia Serviciilor Sociale
Comunitare Ploiesti, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011
cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante: I Asistent Medical Generalist, Grad Principal – 3 posturI.
II Asistent Medical Generalist,
Grad Debutant – 1 post. Conditii de
participare:- absolvent scoala postliceală sanitară sau echivalare
conform HG nr.797/1997; - examen
grad principal, după caz.
Concursul se va desfăsura la sediul
din Pta. Eroilor nr. 1A, după cum
urmează: înscrierile se fac în perioada 19.10.2016—01.11.2016 orele
9.00- 14.00; proba scrisă va avea loc
în data de 15.11.2016 ora 9.30; proba
interviu/proba practică va avea loc
în data de 17.11.2016 ora 9.30.
Dosarele de înscriere se depun la
registratura institutiei din Pta.
Eroilor nr. 1A. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să contină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute
la art.6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Conditiile de participare sunt
afisate la sediul institutiei din Pta.
Eroilor nr.1A si pe site-ul institutiei www.asscploiesti.ro. Relatii
suplimentare se pot obtine la
compartiment Resurse Umane - tel.
0740178780.
l Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu
sediul în localitatea Bucureşti, str.
Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractual vacante, durată
nedeterminată, conform HG
286/2011. Numele funcției: -1 (un)
post infirmieră (G), Secția Clinică
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VII Terapie Intensivă Adulți; -1 (un)
post asistent medical, specialitatea
generalist (PL) -Laborator Analize
Medicale Biochimie. Concursul se
va desfăşura astfel: -Testarea psihologică în data de 10 noiembrie 2016,
ora 10.00, la sediul institutului;
-Proba scrisă în data de 16 noiembrie 2016, ora 10.00; -Proba practică
în data 21 noiembrie 2016, ora
10.00; -Termenul de depunere a
dosarelor: 02 noiembrie 2016.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii pentru funcția
de asistent medical generalist (PL):
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare,
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997; -6 luni vechime în
specialitate. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
pentru funcția de infirmieră: -şcoală
generală (G); -curs de infirmiere; -6
luni vechime în activitate. 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 Institutului Național
de Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei
Balş”. Relaţii suplimentare la sediul:
Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei Balş”, persoană
de contact: ref.Stroe Mihaela,
telefon: 021.20.10.980, interior:
3055, e-mail: anca.stroe@mateibals.
ro
l Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei Balş”, cu
sediul în localitatea Bucureşti, str.
Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei temporar vacante, durată
determinată, conform HG 286/2011.
Numele funcției: -1 (un) post îngrijitoare (G), Laborator Analize Medicale Imunologie; -1 (un) post
asistent medical, specialitatea generalist (PL), Unitate de Transfuzie
Sanguină. Concursul se va desfăşura astfel: -Testarea psihologică în
data de 03 noiembrie 2016, ora
10.00, la sediul institutului; -Proba
scrisă în data de 08 noiembrie 2016,
ora 10.00; -Proba practică în data de
11 noiembrie 2016, ora 10.00;
-Termenul de depunere a dosarelor:
26 octombrie 2016. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcția de asistent
medical generalist (PL): diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997;
-6 luni vechime în specialitate.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii pentru funcția
de îngrijitoare: -şcoală generală (G);
-concurs pentru ocuparea postului;
-nu necesită vechime. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Institutului Național de Boli
Infecțioase “Prof.Dr.Matei Balş”.
Relaţii suplimentare la sediul: Institutul Național de Boli Infecțioase
“Prof.Dr.Matei Balş”, persoană de
contact: ref.Stroe Mihaela, telefon:
021.20.10.980, interior: 3055, e-mail:
anca.stroe@mateibals.ro.
l Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului Sector
3 cu sediul în Str. Parfumului, nr.2-4,
sector 3, Bucureşti, scoate la
concurs, în data de 10.11.2016, în
vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, pentru următoarele
posturi contractuale vacante în
temeiul legal al H.G. 286/2011, cu
completările şi modificările ulteri-
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oare: Direcţia pentru Protecţia
Copilului: -Creşa “Greieraşul”: -1
post psiholog; Condiții specifice de
participare: Studii superioare de
specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în Psihologie; -2 posturi inspector
specialitate; Condiții specifice de
participare: Studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență; -1 post medic specialist;
Condiții specifice de participare:
Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență în
specialitatea Medicină Generală;
drept de liberă practică; asigurare
Malpraxis; -2 posturi referent;
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat; -1 post
administrator; Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat;
-1 post magaziner; Condiții specifice
de participare: Studii medii, liceale,
absolvite cu diploma de bacalaureat;
-16 posturi educator –puericultor;
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat; certificat
absolvire curs formare educator
puericultor; -17 posturi asistent
medical; Condiții specifice de participare: Studii postliceale de specialitate absolvite cu diploma; -36
posturi îngrijitoare; Condiții specifice de participare: Studii generale;-1
post spalatoreasă; Condiții specifice
de participare: Studii generale; -2
posturi muncitor calificat (bucătar);
Condiții specifice de participare:
Studii generale/ medii, liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat;
certificat de calificare în domeniu; -1
post muncitor calificat (mecanic);
Studii generale/ medii, liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat;
certificat de calificare; -1 post
muncitor calificat; Studii generale/
medii, liceale, absolvite cu diploma
de bacalaureat; certificat de calificare; -2 posturi muncitor necalificat; Condiții specifice de
participare: Studii generale. -Creşa
“Potcoava”: -5 posturi infirmieră;
Condiții specifice de participare:
Studii generale; -2 posturi asistent
medical; Condiții specifice de participare: Studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă; -Creşa
“Titan”: -1 post şef serviciu;
Condiții specifice de participare:
Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență în
specialitatea medicină generală-

pediatrie, curs postuniversitar în
specialitatea studiilor absolvite;
drept de liberă practică; asigurare
Malpraxis; Complexul de Servicii
“Pistruiatul”– Compartimentul
Gladiatorul: -1 post îngrijitor;
Condiții specifice de participare:
Studii generale. Pentru a ocupa un
post vacant, candidatul trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii
generale prevăzute la art.3 din
Regulamentul– Cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi criteriilor
de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalui contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
modificat prin H.G. nr. 1027/2014.
Candidaţii vor depune personal
dosarele de concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării,
în intervalul orar 9.00-14.00, la
sediul D.G.A.S.P.C. Sector 3 din Str.
Parfumului, nr.2-4, sector 3, Bucureşti. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină: 1. Cerere de
înscriere la concurs; 2. Curriculum
Vitae– model European; 3. Copie
după actul de identitate; 4. Copie
după diplomă de studii; 5. Copie
după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări/ perfecţionări;
6. Copie după cartea de muncă
actualizată până la data de
31.12.2010 şi/sau adeverinţa eliberată de angajator sau ITM care să
ateste vechimea în muncă şi
vechimea în specialitatea studiilor;
7. Copie după adeverinţa care sa
ateste vechimea în muncă şi
vechimea în specialitatea studiilor
după data de 01.01.2011, eliberată
de angajator şi extras REVISAL
certificate conform cu originalul de
către angajator (după caz eliberat de
ITM); 8. Cazier judiciar (fără fapte
penale înscrise în cazier); 9. Adeverinţă medicală, care atestă starea de
sănătate corespunzătoare, (eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de
familie sau de către unităţi sanitare
abilitate şi trebuie sa conţină în clar
numărul, data, numele emitentului,
calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
Nota: Copiile după actele menţionate la punctele 3, 4, 5, 6, 7 se
prezintă însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de către
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secretarul comisiei de concurs, sau
se prezintă copii legalizate de către
candidaţi. Concursul constă în două
probe: proba scrisă şi interviu/ proba
practică. Proba scrisă şi interviul/
proba practică se susţin din bibliografia şi tematica afişată la Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 3 din Str.
Parfumului, nr.2-4, sector 3, precum
şi pe site-ul instituţiei, www.
dgaspcs3.ro /oportunităţi de angajare. Proba scrisă a concursului va
avea loc în data de 10.11.2016, ora
10.00, iar interviul/ proba practică în
termen de 4 zile lucrătoare de la
susţinerea probei scrise. Informaţii
suplimentare în ceea ce priveşte
locaţia unde se va desfăşura
concursul se pot obţine la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Sociala şi Protecţia Copilului Sector
3 din Str. Parfumului, nr.2-4, sector
3, Bucureşti sau la numărul de
telefon 0730.013.862.

CUMPĂRĂRI 3 CAMERE
l Persoană fizică-cumpăr apartament 3.camere/decomandat în Bucureşti, bloc construit după 1980-etaj
intermediar. Zone: 13.Septembrie,
Dristor, Tineretului, Șoseaua
Iancului, Primăverii, Herăstrău,
Floreasca, Aviației. Plata imediată/
fără împrumut bancar. 0744.656.760.

CITAȚII
l Ailenei I.Constantin, fiul lui Ioan
şi Veronica, este citat în dosarul nr.
1722/222/2016 al Judecătoriei
Dorohoi, judeţul Botoşani, în
contradictoriu cu reclamanta
Ailenei Maria, obiectul acţiunii
,,divorţ” pentru termenul din 29
noiembrie 2016, ora 8.30.
l Se citează doamnă Ciupercă
Argentina cu domiciliul în Rovinari,
str. Castanilor nr.17, bl.D5, sc.1, et.2,
ap. 11, Gorj la Judecătoria Tg-Jiu,
în data de 01.11.2016, ora 09.00, sala
5, în calitate de pârâtă, în dosar nr.
3938/318/2016.
l Se citează Stănculescu Paul, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Canada 909-88 Somerset Streetw
Ottawa Ontario K2P OH6 pentru ca
în data de 15.11.2016, ora 9,00 să se
prezinte la Judecătoria Costeşti, jud.
Argeş, în calitate de pârât, în
Dosarul nr. 334/214/2015, în proces
de partaj cu reclamanta Gheorghe

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Dosar de executare nr. 4183. Nr. 109753 din 17.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. 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 03, luna noiembrie, anul 2016,
ora 11.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (
licitația a III - a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Osco System SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str.G-ral Ion Emanoil Florescu, bl. D12, sc. D, et. P, ap. 1, cod
de identificare fiscală 17526779: 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 al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabilă *); Autoturism Dacia Logan Break, An
PIF 2007, ni UU1KSDAFH37678763, gr. proprie 1270 Kg, sarcina utilă 470 Kg, nr. loc. 5, dim. 4450/
1740/ 1636 mm, cilindree 1598 cmc, putere 64 kw/ 5500 rot/min, carburant benzină, tracțiune față,
viteza maximă 167 km/h, culoare roșu, DB 08 DZC, 1 buc., 4951 lei, 20%. Total: 4951 lei. 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 al licitației; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 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 după 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 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 0245.616.779, int. 478; persoană de contact: Bezdedeanu Nicoleta, camera 310. Data
afișării: 19.10.2016

Florica Claudia pentru partajarea
terenurilor menţionate în titlurile nr.
97389/29.08.1997
şi
110208/12.07.2000, autor Dedu
(Stănculescu S. Ion).
l Numita Toader Monica Cristina,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Bucureşti, Str.Bocşa, nr.2, Sector 2,
este citată în dosar
nr.67323/300/2015 al Judecătoriei
Sectorului 2, având ca obiect cerere
de valoare redusă, în calitate de
pârât, pentru data de 28 octombrie
2016, ora 12:00.
l Numitul Ciolacu Constantin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Constanţa, Aleea Lotus, Nr.6,
Bl. 12a, Sc.A, Ap.2, Jud.Constanţa,
este citat la Judecătoria Buzău, cu
sediul în Mun.Buzău, B-dul.Unirii,
nr. 301A, Jud. Buzău, pe data de
Vineri, 04.11.2016, ora 09.00,
completul CC17, în calitate de pârât
dosarul civ. nr. 6859/200/2015, al
cărui obiect este acţiune în constatare formulată de reclamanții Gagu
George şi Gagu Stănuța, ambii
domiciliaţi în Buzău, str.Dorobanți
1, bl.6D, et.3, ap.16, jud.Buzău.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială
Sohatu, din județul Călăraşi, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr.1, începând cu data de
19.10.2016, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Comunei
Sohatu, 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.
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.
1039/14.10.2016 pronunţată de
Tribunalul Prahova în dosarul
5160/105/2014, anunţă deschiderea
procedurii generale a falimentului
METALROM SA, Ploiesti, str. Poligonului, nr. 1, jud. Prahova, CUI
5920701, J29/1722/1994. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
28.11.2016. Termenul limită pentru

verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor este
28.12.2016. Termenul pentru depunerea contestațiilor la tabelul suplimentar este 17.01.2017. Termenul
pentru definitivarea tabelului creanţelor este 27.01.2017.
l S.C. SOCET S.A. având sediul în
Str. Calea Rahovei, nr. 224-226, localitatea Bucureşti, titular al planului
Extindere C10 şi C5 şi intrarea în
legalitate pentru anvelopare C9 +
înlocuire acoperiş C9, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul menționat şi
declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi
consultată la sediul A.C.P.M. cu
sediul în str. Al. Lacul Morii, nr. 1,
localitatea Bucureşti, de luni până
vineri între orele 09.00-13.00. Observații/ comentarii şi sugestii se primesc
în scris la sediul A.C.P.M. Buc., în
termen de 18 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului.
l C.I.I. Ionescu Nicolae, lichidator
judiciar al Otimir Stil 2000 SRL, în
faliment, cu sediul social declarat în
Piteşti, bld. Petrochimiştilor, nr.10,
bloc B22, scara C, parter, Ap.1,
judetul Arges, CUI:13453836,
J3/436/2000, dosar 432/1259/2015,
notifică toţi creditorii debitorului SC
Otimir Stil 2000 SRL, aflat în faliment în procedură generală, să
depună la dosarul susrubricat declaraţie de creanţă. termen depunere
declaraţii de creanţă 27.10.2016,
termen întocmire tabel suplimentar
creanţe 25.11.2016, termen întocmire
tabel definitiv creanţe 23.12.2016.
l Unitatea Administrativ Teritoriala Gheraseni, din judetul Buzau,
anunta publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.1, incepand cu
data de 18.10.2016, pe o perioada de
60 de zile, la sediul Primariei Gheraseni, conform art.14 alin.(1) si (2)
din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor fi depuse
la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
l În temeiul art. 99 alin.(3) din
Legea privind procedura insolvenței

nr. 85/2014, comunicăm deschiderea
procedurii simplificate de insolvență
a debitorului SC Alessia & Sorina
SRL, CIF: 25863015, J25/262/2009
de către Tribunalul Mehedinţi în
dosar nr. 2921/101/2016. Termen
pentru depunerea cererilor de
creanţe 05.12.2016; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi afişarea tabelului preliminar
al creanţelor este la 02.01.2017,
Termen pentru soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului
preliminar este de 7 zile de la data
publicării în BPI; Termen pentru
întocmire şi afişare tabelului definitiv
consolidat al creanţelor 30.01.2017.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l S.C. Vitro Recycling SRL cu
sediul în Oraş Bragadiru, Șoseaua
Alexandriei nr. 229, Biroul 6,
Clădirea C46, Intrarea B, Etaj 1,
Jud. Ilfov înregistrată la O.N.R.C.
– O.R.C.T.If., având C.U.I. nr.
32941116 informeaza pe cei interesați faptul că s-a depus solicitarea
pentru revizuirea Autorizației de
mediu nr. 19/10.02.2015 pentru
activitățile de colectare si de valorificare ale deşeurilor nepericuloase
desfăşurate în Bragadiru, Sos.
Alexandriei, nr. 229. Informații
suplimentare se pot solicita la sediul
Agenției Pentru Protecția Mediului
Ilfov din sectorul 6, Aleea Lacul
Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii – în
spatele benzinariei Lukoil), între
orele 09:00- 12:00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestații se
pot depune la sediul A.P.M. Ilfov în
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț. Publicat
astăzi, 19.10.2016

NOTIFICĂRI
l Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator
judiciar al debitorului S.C. Soledad
S.R.L., conform Sentinței Civile nr.
313/JS din data de 29.09.2016,
pronunţată de către Tribunalul
Caraş - Severin în dosarul nr.
4758/115/2016, în temeiul art. 99
alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100,
alin.(1) şi urm. din Legea nr.
85/2014, coroborate cu art. 71 alin.
(2) sau, după caz, art. 73 alin. (1) din
acelaşi act normativ. Notifică
Deschiderea procedurii insolvenţei
– procedura simplificată - împotriva
debitoarei S.C. Soledad S.R.L.
Termenul limită pentru înregis-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. 116. Nr. 20782 din 14.10.2016. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 03, luna noiembrie, orele
12.00, anul 2016, în oraș Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, jud. Dâmbovița, se va vinde prin licitație
publică ( licitația a III-a ) următorul bun imobil, proprietate a debitorului S.C. Comsim-Impex S.R.L.,
cu domiciliul ﬁscal în orș. Pucioasa, P-ța. Centrală, jud. Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală 940775:
- Clădire (extindere construcție) în suprafață construită de 67 mp (suprafață desfășurată de 161 mp),
compusă din parter, etaj și mansardă, construită din metal, panouri isopan, acoperită cu panouri
isopan, situată în orș. Pucioasa, P-ța. Centrală, jud. Dâmbovița, preț de evaluare/ de pornire al
licitației 112382 lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă pe valoarea adaugată aplicabilă pentru vânzarea
bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este
de 20% conform art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Bunul imobil mai
sus menționat nu este grevat de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației (în contul RO85TREZ2715067XXX004381, beneﬁciar Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Dâmbovița - cod identiﬁcare ﬁscală 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște);
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.760698. Data aﬁșării: 19.10.2016.
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trarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este:
14.11.2016. Termenul limită de
verificare a creanţelor, de admitere,
afişare şi comunicare a Tabelului
preliminar al creanţelor este:
25.11.2016. Termenul pentru întocmirea şi afişarea Tabelului definitiv
al creanţelor admise este:
21.12.2016. Prima şedinţă a
Adunării Generale a Creditorilor
debitoarei va avea loc la data de:
02.12.2016, orele 12.00 la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Reşiţa,
P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, et.2,
ap.21, Jud. Caraş-Severin, având ca
ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea/confirmarea comitetului creditorilor;
confirmarea lichidatorului judiciar;
alte menţiuni.
l Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator
judiciar al debitorului S.C. Bmeb
Mobis S.R.L., conform Încheierii
Civile nr. 71/JS/CC din data de
22.09.2016, pronunţată de către
Tribunalul Caraş - Severin în
dosarul nr. 4770/115/2016, în
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin.
(2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din
Legea nr. 85/2014, coroborate cu art.
71 alin. (2) sau, după caz, art. 73
alin. (1) din acelaşi act normativ.
Notifică Deschiderea procedurii
insolvenţei – procedura simplificată
- împotriva debitoarei S.C. Bmeb
Mobis S.R.L. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este: 07.11.2016. Termenul
limită de verificare a creanţelor, de
admitere, afişare şi comunicare a
Tabelului preliminar al creanţelor
este: 18.11.2016. Termenul pentru
întocmirea şi afişarea Tabelului
definitiv al creanţelor admise este:
14.12.2016. Prima şedinţă a
Adunării Generale a Creditorilor
debitoarei va avea loc la data de:
24.11.2016, orele 12.00 la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Reşiţa,
P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, et.2,
ap.21, Jud. Caraş-Severin, având ca
ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea/confirmarea comitetului creditorilor;
confirmarea lichidatorului judiciar;
alte menţiuni.
l Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator
judiciar al debitorului S.C.
Evemmip S.R.L., conform Sentinței
Civile nr. 302/JS din data de
22.09.2016, pronunţată de către
Tribunalul Caraş - Severin în
dosarul nr. 4771/115/2016, în
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin.
(2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din
Legea nr. 85/2014, coroborate cu art.
71 alin. (2) sau, după caz, art. 73
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Giurgiu. Serviciul Juridic. Citație. Domnul Netoi Catalin, cu
domiciliul în com. Jilava, jud.
Ilfov, este chemat în instanță
în data de 08.11.2016, ora
09:00, la Curtea de Apel București, cu sediul în Splaiul Independenței, nr. 5, Sector 4,
București, Complet: S5, complet 11a, pentru a participa în
calitate de intimat - pârât la
judecarea dosarului numărul
30744/3/2013/a2, având ca
obiect angajarea răspunderii
conform art. 138 din Legea nr.
85/2006, în contradictoriu cu
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.

alin. (1) din acelaşi act normativ.
Notifică Deschiderea procedurii
insolvenţei – procedura simplificată
- împotriva debitoarei S.C.
Evemmip S.R.L. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este: 07.11.2016. Termenul
limită de verificare a creanţelor, de
admitere, afişare şi comunicare a
Tabelului preliminar al creanţelor
este: 18.11.2016. Termenul pentru
întocmirea şi afişarea Tabelului
definitiv al creanţelor admise este:
14.12.2016. Prima şedinţă a
Adunării Generale a Creditorilor
debitoarei va avea loc la data de:
24.11.2016, orele 12.00 la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Reşiţa,
P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, et.2,
ap.21, Jud. Caraş-Severin, având ca
ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea/confirmarea comitetului creditorilor;
confirmarea lichidatorului judiciar;
alte menţiuni.

ADUNĂRI GENERALE
l Având în vedere solicitarea
f o r m u l a t ă p r i n a d r e s a n r.
4353/14.10.2016 de către Ministerul
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor
cu Mediul de Afaceri în calitate de
acţionar majoritar al ROMAERO
S.A., de a se completa ordinea de zi
a şedinţei AGOA, în conformitate
cu prevederile art.117 indice 1 din
Legea nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, preşedintele Consiliului de
Administraţie al ROMAERO S.A.
-cod unic de înregistrare RO
1576401, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3940/1991 –
completează ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 31.10/1.11.2016,
ora 14:00, publicată în Monitorul
Oficial al României Partea IV nr.
3524/29.09.2016, ce se va întruni la
sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de
referinţă de 19.10.2016, după cum
urmează: 1. Aprobarea Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli rectificat,
pentru anul 2016; 2. Aprobarea
Planului de investiţii- ediţia C,
pentru anul 2016; Informaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul AGA, precum şi pe website-ul
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com, sau la telefon
021/599.41.04, fax 021/599.41.05.

LICITAȚII
l Sucursala Exploatarea Miniera
Rm. Vâlcea, cu sediul în str. Cpt.
Negoescu, nr. 15, organizează licitația
publică deschisă cu strigare în data
de 24.10.2016, ora 12.00, la sediu său,
pentru vânzarea următoarelor materiale rezultate din casări: fier vechi
MFP - Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță anularea licitației
publice, din data de 21/10/
2016, prin care se propunea
valoriﬁcarea bunurilor: - apartament situat în Curtea de
Argeș; - autoturism Toyota,
care aparțin debitorului Jinga
Ion Silviu - Curtea de Argeș,
deoarece executarea silită a
fost suspendată. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.
722159.

nepregătit; oțel inox; aluminiu; cupru
(sârmă); bronz; plumb. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
societății, Biroul Mecano-Energetic
în fiecare zi lucrătoare între orele
08.00-15.00.
l Lichidator judiciar, organizeaza
licitatie publica pentru urmatoarele
autoturisme: Renault Clio (2007,
benzina, negru, 157.239 km) - 5.590
lei cu TVA inclus si Dacia Logan
M1(2008, benzina, albastru, 344.812
km) - 3.250 lei cu TVA inclus. Licitatia va avea loc la data de
21.10.2016, ora 12.00, in Ploiesti,
P-ta Victoriei, nr.7, bl. A Est, ap.51,
jud. Prahova. In cazul in care bunurile nu se vand, licitatia va fi reluata
in datele de 25.10.2016 (ora 12.00);
28.10.2016 (ora 12.00); 01.11.2016
(ora 12.00); 03.11.2016 (ora 12.00).
Informatii suplimentare la tel.
0744920534 si www.tempoinsolv.ro.
l Compen SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică bunuri
mobile (cernator faina, auto Ford
Transit, an fabricatie 2009, 3 locuri,
motorina, tractiune spate, culoare
alb, 2402 cmc, stare satisfacatoare,
functionala, doua Dacia Drop Side
Izoterma an fabricatie 2006, 2
locuri, motorina, tractiune integrala,
culoare alb, 1870 cmc, stare satisfacatoare, functionala, panou solar +
kit, boiler, etc) la prețurile de
evaluare reduse cu 50%. Licitaţia va
avea loc în fiecare zi de marți începând cu data de 25.10.2016, ora
14/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Zaco SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică proprietatea
debitoarei situata in Mizil, str. Mihai
Bravu, nr. 108, Prahova compusa
din cladire hotel P+2E fara autorizatie de constructie cu Scsol de
272,10mp, Scd de 816,30 mp, cladire
(bucatarie fast-food) fara autorizatie
de constructie de 60 mp, cladire
spalatorie S+P+1E fara autorizatie
de constructie cu Scsol de 52,50 mp,
Scd de 124,74 mp, teren intravilan
in suprafata de 1.465 mp, precum si
mijloace fixe, obiecte inventar, materiale auxiliare ce deservesc construcțiile, la pretul de evaluare redus cu
50% (540.560 lei fara TVA) şi
proprietate imobiliară situata in
com. Fântânele, tarla 110, județ
Prahova compusă din teren extravilan in suprafata de 4712 mp la
prețul de evaluare (7.384 lei fara
TVA) redus cu 50% şi teren extravilan in suprafata de 10.008 mp la
pretul de evaluare (16.133 lei fara
TVA) redus cu 50%. Licitaţia va
avea loc în fiecare zi de miercuri
începând cu data de 26.10.2016, ora
13/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Dorobantu Los Andes SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietatea debitoarei
situata in Ploiesti, str. Marasesti, nr.
216, Prahova compusa din spatiu

comercial cu Scd de 127 mp, Sud de
102,56 mp si teren intravilan in
suprafata de 500 mp la pretul de
68250 euro fara TVA. Licitaţia va
avea loc în fiecare zi de joi începând
cu data de 27.10.2016, ora 13/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.
l Danusca SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică bunurile mobile ale debitoarei la prețurile
reduse cu 50% (obiecte de inventar,
produse finite diverse modele console, mese, suport oglinzi, etc din
fier forjat) si proprietate imobiliara
compusa din teren intravilan in
suprafata de 6.455 mp si constructii:
C1- Atelier productie confectii
metalice si spatiu administrativ (P)
cu s.c. desfasurata = 627 mp, C2 Anexa (P) - grup social - vestiar cu
s.c. desfasurata = 311 mp, C3 Sectie productie confectii fier forjat
si depozit materiale (P) cu s.c. desfasurata = 1.778 mp, C4 - Anexa (P) cabina poarta cu s.c. desfasurata = 8
mp, imprejmuire si platforma betonata, situata in com. Paulesti, sat
Paulesti, nr. 823, tarlaua 16, Prahova
la pretul de evaluare redus cu 50%
(897.167,50 lei fara TVA). Licitaţia
va avea loc în fiecare zi de vineri
incepand cu data de 21.10.2016, ora
13/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Andutu Distribution SRL prin
lichidator judicar VIA Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică marca Andutu la pretul de
14.334 lei şi proprietate imobiliara
compusă din teren intravilan în
suprafaţă de 2.174 mp situata in
com. Predeal Sărari, sat Vitioara de
Sus, judet Prahova la pretul de
19.234 lei fara TVA. Licitaţia va
avea loc în fiecare zi de marti incepand cu data de 25.10.2016, ora
15/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800".
l Universal Construct Prod SA prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică in fiecare zi de miercuri incepand cu data de 26.10.2016 ora 15/00
bunurile debitoarei la pretul de
evaluare redus cu 50%: teren în
suprafaţă de 12.389 mp şi sediu
administrativ în suprafaţă de 1.800
mp; hala productie în suprafaţă de
1.500 mp, casa pompe si bazin apa în
suprafaţă de 64 mp, situata în situat
in Comuna Bacia, jud. Hunedoara la
pretul de 800.000 lei, apartament
două camere şi dependințe cu suprafața utilă de 47,84 mp si balcon cu
s.u. 12,59 mp situat în Târgu Jiu la
pretul de 53200 lei fără TVA;
magazie (hală) cu s.d. 1250 mp şi
teren aferent cu suprafața de 1.381
mp, situată în com. Bacia, jud. Hunedoara, la pretul de 239000 lei fără
TVA; teren în suprafață de 3.195 mp
situat în com. Bacia, jud. Hunedoara
la pretul de 47000 lei fără TVA.
l Trebor Exim SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Biroul Achiziții Publice. Nr. 17176/14.10.2016. Anunț licitație.
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 ziua de
25.10.2016, ora 12.00, licitație deschisă cu strigare, în vederea
încheierii Acordului - Cadru privind: Cedarea dreptului de
folosință (închiriere) a unui spațiu de 35,00 mp pentru activități
de catering la D.G.R.F.P. - Ploiești. Data limită de depunere a
ofertelor: 24.10.2016, ora 13.00. Detaliile privind licitația publică
cu strigare se găsesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/4/
Ploiesti/20161014093340_licitatie_catering.pdf.

vânzare prin licitaţie publică teren
intravilan in suprafata de 5.857 mp
si indiviz in suprafata de 161 mp,
situate în Băicoi, jud. Prahova la
pretul de evaluare redus cu 50 %,
respectiv 58.850 lei. Licitaţia va avea
loc în fiecare zi de miercuri începând
cu data de 26.10.2016, ora 14/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.
l Contres Ape SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică utilaje
pentru confectionat impletituri din
fire metalice la pretul de evaluare
redus cu 50% (96.478 lei fara TVA).
Licitaţia va avea loc în fiecare zi de
luni incepand cu data de 24.10.2016,
ora 13/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor
din data de 25.07.2016, conform
deciziei Adunării Generale a Creditorilor din data de 12 Octombrie
2016, bunurile imobile absolut indispensabile exploatării, aparţinând
debitoarei Moldomin SA, împreună
cu transferul drepturilor dobândite
şi obligaţiilor asumate prin Licenţa
de concesiune pentru exploatarea
minereului cuprifer nr. 2781/2001,
pentru perimetrul Moldova Nouă Cariera de Banatite. Informaţiile
necesare sunt cuprinse în Caietul de
sarcini care poate fi achiziţionat la
adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii,
nr. 74-76, jud. Cluj, Romania, tel.
0040-364-412631, fax: 0040-364412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 07
Noiembrie 2016, de la ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Comuna Bucov, str.
Constantin Stere, nr.1, Bucov,
judeţul Prahova, telefon:
0244.275.046, fax: 0344.816.380,
e-mail: pBucov@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: Comuna Bucov,
str.Constantin Stere, nr.1, Bucov,
judeţul Prahova, telefon:
0244.275.046, fax: 0344.816.380,
e-mail: pBucov@yahoo.com, cod
poştal 107110, cod fiscal: 2843531.
Unitatea Administrativ Teritorială
organizează, în condiţiile OUG
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, şi a HG
nr.168/2007, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare
a acesteia, precum şi în baza prevederilor art.91 şi art.123 din Legea
administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, licitaţie în
vederea concesionării pentru: suprafaţa din domeniul public al
comunei Bucov, jud.Prahova
-anume: teren 157.457mp, din care
suprafaţă luciu de apă -102.893mp,
situate în Tarla 92, Parcele 3986/3,
3986/7, 3992, 3995, 3996, 3997,
3999/1 şi parte din construcţia C1,
respectiv suprafaţa de 93,02mp,
af lată în proprietatea comunei
Bucov, conform Carte funciară
nr.5969/09.09.2002. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
pot participa la licitaţie persoane
fizice sau juridice, de drept privat,
române sau străine, care au ca
obiect de activitate „Piscicultură”
(cod CAEN 0502) şi care fac dovada
achitării, prin chitanţă sau ordin de
plată, a documentaţiei de atribuire,
a taxei de participare la licitaţie şi a
garanţiei de participare la licitaţie.
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Nu sunt admise la licitație persoane
fizice şi juridice care au datorii sau
litigii nesoluționate cu Comuna
Bucov /Consilul Local Bucov, cât şi
cele care se află în procedura insolvenței. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia
documentaţiei de atribuire de la
sediul Consiliului Local Bucov, cu
solicitare scrisă, transmisă cu cel
puţin 3 zile înainte. 3.2.Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Bucov. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
contravaloarea documentaţiei de
atribuire este de 10Lei, iar taxa de
participare 100Lei. Garanţia de
participare la licitaţie este în valoare
de 2.043Lei şi va fi plătită în contul
Unităţii Administrativ Teritoriale
Primăria Bucov, cod fiscal: 2843531,
nr.RO73TREZ53921180250XXXXX,
deschis la Trezoreria Boldeşti
Scăieni. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.11.2016, ora
16.00. 4. Informaţii privind ofertele:
plicul exterior al ofertei va purta
menţiunea numelui, adresa şi nr.de
telefon al ofertantului.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 05.12.2016, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratură -Primăria
Comunei Bucov, str.Constantin
Stere, nr.1, cod poştal 107110, jud.
Prahova. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Oferta se depune într-un
exemplar original şi un exemplar
copie. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Primăria Comunei
Bucov, str.Constantin Stere, nr.1, cod
poştal 107110, jud.Prahova, birou
primar. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Ploieşti,
str.Văleni, nr. 44, cod poştal 100125,
tel.0244.544.230, fax: 0244.541.272.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate în
vederea publicării: 18.10.2016.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Virom International SRL desemnat
prin incheierea de sedinta din data
de 11.01.2016, pronuntata in Dosar
nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
prin licitatie publica cu strigare a
bunului imobil aflat in proprietatea
Virom International SRL, constand
in teren intravilan (608 mp)
amplasat in com. Pantelimon, Jud.
Ilfov in valoare totala de 20.670 euro
exclusiv TVA. Vanzare a bunului
imobil apartinand societatii falite se
va organiza in data de 25.10.2016
ora 14,00 prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul nu se
va vinde la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza licitatii
saptamanale, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor,
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pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul
de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizitiona la sediul
lichidatorului judiciar sau prin virament bancar. Costul unui caiet de
sarcini este de 500 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81.

starea bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona la sediul lichidatorului judiciar
sau prin virament bancar. Costul
unui caiet de sarcini este de 300 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot obtine la
tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
GDC Autocenter SRL desemnat
prin sentinta civila nr. 9423 din data
de 24.11.2015, pronuntata in dosar
nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
prin licitatie publica a bunurilor
mobile constand in aparate, utilaje,
unelte si echipamente pentru service
auto in proprietatea GDC Autocenter SRL in valoare totala de
129.456 RON exclusiv TVA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza
in data de 26.10.2016 ora 13,00 prin
licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunului nu se va adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza alte licitatii saptamanale,
la aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12.00. Date despre
publicitate

l Debitorul Gulliver SRL societate
în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Și Asociații S.P.R.L.,
scoate la vânzare: bunuri imobile:
-Teren 3.470 mp, situat în extravilanul orașului Breaza, punct
Ograda, tarlaua 20, parcela 1739,
Județul Prahova, prețul de evaluare
fiind de 15.615 Euro; -Teren 10.600
mp situat în extravilanul orașului
Breaza, punct. Irimesti -Ograda,
tarlaua 20, parcela 1739, Județul
Prahova, prețul de evaluare fiind de
45.580 Euro; -Teren 11.602 mp în
acte, 11.601 mp măsurați, situat în
extravilanul orașului Breaza, punct.
Ograda, tarlaua 20, parcela F 1707,
Județul Prahova, prețul de evaluare
fiind de 49.884 Euro. Participanții la
licitație vor trebui să achiziționeze
până la data și ora licitației Caietul
de Sarcini ce cuprinde Regulamentul de vânzare unde se regăsește
lista cu bunurile scoase la licitație.
Prețul caietului de sarcini este de
1.500 lei, exclusiv TVA, pentru
fiecare dintre cele trei terenuri
situate în orașul Breaza. Contravaloarea caietului de sarcini se va
achita prin OP în contul nr.
RO43INGB5514999900513726,
deschis la ING Bank sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului

judiciar Dinu Urse și Asociații
SPRL sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar din București, Str.
Buzești nr. 71, et. 5, sector 1. Participarea la licitație este condiționată de
consemnarea în contul nr. RO24UGBI0000792003436RON, deschis la
Garanti Bank, 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. Licitațiile vor fi desfășurate conform strategiei de valorificare aprobata de
creditori, după cum urmează:
-pentru terenul de 3.470 mp situat în
extravilanul orașului Breaza, punct
Ograda, tarlaua 20, parcela 1739,
Județul Prahova: 5 licitaţii publice
cu strigare cu preţ de pornire de
30% din valoarea stabilită prin
Raportul de Evaluare, respectiv
4.684,50 Euro; -pentru terenul de
10.600 mp situat în extravilanul
orașului Breaza, punct. Irimesti
-Ograda, tarlaua 20, parcela 1739,
Județul Prahova: 5 licitaţii publice
cu strigare cu preţ de pornire de
30% din valoarea stabilită prin
Raportul de Evaluare, respectiv
13.674,00 Euro; -pentru terenul de
11.602 mp în acte, 11.601 mp măsurați, situat în extravilanul orașului
Breaza, punct. Ograda, tarlaua 20,
parcela F 1707, Județul Prahova: 5
licitaţii publice cu strigare cu preţ de
pornire de 30% din valoarea stabilită prin Raportul de Evaluare,
respectiv 14.965,20 Euro. Cele 5
licitații publice cu strigare, având ca
preț de pornire 30% din valoarea
stabilită prin Raportul de Evaluare,
vor fi desfășurate în datele de
27.10.2016, 03.11.2016, 10.11.2016,
17.11.2016 și 24.11.2016 de la ora
14.00. Toate ședințele de licitații se
vor desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzești

nr. 71, et. 5, sector 1, București.
Pentru relații suplimentare sunați la
tel.: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al Mex
Cafe SRL desemnat prin incheierea
de sedinta din data de 15.04.2015,
p r o n u n t a t a i n D o s a r n r.
33112/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
prin licitatie publica a bunurilor
mobile aflate in proprietatea Mex
Cafe SRL, constand intr-un numar
de 29.148 actiuni nominative in
valoare totala de 218.610 lei exclusiv
TVA, reprezentand 13,177% din
cota de beneficii si pierderi detinute
de Mex Cafe SRL la capitalul social
al societatii Class Bistro Cafe SA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza
in data de 26.10.2016 ora 14.00, prin
licitatie publica. In cazul in care
bunurilor nu se va vinde la primul
termen de licitatie, se vor organiza
alte doua licitatii saptamanale, in
data de 02.11.2016 si 09.11.2016 la
aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate

achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este de
300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut Autorizatie de functionare nr. 6119/04.07/2013, Aviz orar
de functionare nr. 4887/04.07.2013,
eliberate de Primaria Arad, pentru
SC Free Gair SRL. Le declar nule.
l Pierdut Certificat HELM, Nr:751,
Eliberat de CERONAV, pe numele
Braghesiu Razvan Ionut.
l Pierdut legitimaţie student aparţinând Topală Diana- Alexandra. Se
declară nulă.
l Pierdut Contract apartament pe
numele Curca Gheorghe si Curca
Aurica. Il declar nul.
l Pierdut Adeverinta achitare integrala apartament, pe numele
Gheorghe Stan. O declar nula.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire receptie apartament, pe numele
David Constantin. Il declar nul.
l Pierdut Certificat constatator
emis de catre Registrul Comertului
Bucuresti cu nr. 3722/11.02.2016
pentru Societatea Medialine Eurotrade SRL cu sediul in Bucuresti, str.
Valea Oltului nr. 123-129, sector 6,
CUI RO14747554, J40/7924/2016. Il
declar nul.
l S.C. SEMOO Inter Invest S.R.L.
cu sediul în București, Șos. Fundeni

nr.74, etaj 4, sector 2, înmatriculată
în Registrul Comerţului cu număr
J40/6981/2015, C.U.I. 32220063
anunţă pierderea certificatelor
constatatoare emise pentru punctele
de lucru din: Sat Afumaţi, Comuna
Afumaţi, (tarla 111, parcela 425)
Hala D, depozit 23, judeţ Ilfov, Sat
Afumaţi, Comuna Afumaţi, (tarla
111, parcela 425) Hala D, depozit
26, judeţ Ilfov, Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari nr.86, depozit F155
situat în Complexul ”SMART
EXPO”, Judeţ Ilfov. Le declarăm
nule.
l Pierdut atestat CPC marfă nr.
0080064001 eliberat de A.R.R.
Mehedinți în anul 2016 pe numele
Nichescu Marius. Se declară nul.
l Pierdut act concesiune nr.
149/4.09.1990 eliberat de Parohia
”Buna Vestire” Giulești pe numele
Micu Marin și Elena.
l S.C. TEDAIO Comp S.R.L. cu
sediul cu în București sect. 4, STR.
U i o a r a n r. 1 0 , R O 6 8 0 8 0 4 9 ,
J40/25669/1994, declar pierdut (nul)
certificat constatator de la punctul
de lucru situat în București, str.
Samoila Dumitru nr.6, bl. 77, sc.3,
ap. 33, parter sect. 4, eliberat în baza
declarației pe propria răspundere nr.
382777/17.07.2008.
l Declar pierdut nul atestat taxi cu
seria CPTx81763- cu numele
Ionescu Nicolae, emis de A.R.R.
l Pierdut Certificat de Ambarcatiune
de Agrement al Ambarcatiunii
puntate cu numele GALANT 01001
-TL cu seria 026139 eliberat de Autoritatea Navala Romana Tulcea in data
de 12.iunie.2014,_pe numele Deaconescu Vasile-Daniel. Il declar nul.

