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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l TRANSPARENT DESIGN SRL
angajeaza personal calificat pentru
fabrica prelucrare geam. 0721336557.
office@transparentdesign.ro.
l TRANSPARENT DESIGN SRL
angajeaza personal calificat pentru
montaj sticla. 0721336557. office@transparentdesign.ro.
l Spitalul Clinic CF Craiova, cu sediul
în Localitatea Craiova, Str.Ştirbei Vodă,
nr.6, Judeţul Dolj, organizează concurs
conform HG 286/23.03.2011, pentru
ocuparea unui post vacant de ½ normă
spălătoreasă. Concursul se va desfăşura
la sediul unităţii din Localitatea Craiova,
Str.Ştirbei Vodă, nr.6, Sala didactică,
astfel: Rezultat validare dosar concurs
04.02.2016. Probe concurs: -Proba scrisă
în data de 16.02.2016, ora 9.00, -Proba
interviu în data de 18.02.2016, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -şcoală generală. Candidaţii vor
depune dosarul de participare la concurs
până la data de 03.02.2016 inclusiv, ora
16.30 la sediul unităţii din Str.Ştirbei
Vodă, nr.6, Craiova. Relaţii suplimentare
la sediul: Str.Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova,
persoana de contact la Compartimentul
RUNOS, telefon: 0251.532.436, interior
167.

publicitate

l Primăria comunei Stelnica organizează
în data de 12 februarie 2016, concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale de
muncitor calificat I din cadrul Serviciului
Public de Administrare A Domeniului
Public şi Privat. Condiţii de participare:
-Cetăţenie română; -Studii Profesionale
(Mecanic Utilaj Greu); -Permis categoria „C”; -Vechime -minim 3 ani în
specialitatea studiilor absolvite. Dosarul
trebuie să conţină: -Diplomă studii absolvite; -Fişă medicală sau adeverinţă medicală; -Copie carnet de muncă sau
adeverinţă; -Cazier judiciar; -Copie C.I.;
-Copie permis conducere; -Copie acte
Stare civilă; -Cerere participare concurs.
Dosarele de participare la concurs se
depun până pe data de 05 februarie 2016,
ora 14.30. Selectarea dosarelor va avea
loc pe data de 09 februarie 2016, iar
concursul se va desfăşura pe parcursul a
două probe: proba scrisă şi/sau probă
practică pe data de 12 februarie 2016 -ora
11.00 şi interviul -15 februarie 2016 -ora
11.00. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei (secretariat) sau la telefon:
0243.361.785.
l Primăria Jilava din Județul Ilfov
scoate la concurs funcția publică de
execuție vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional principal, din cadrul
Primăriei Jilava, Biroul Buget, Contabilitate, Impozite și Taxe, pentru ocuparea
cărora trebuiesc îndeplinite următoarele
condiții: 1. Condiții generale: candidații
trebuie să îndeplinească condițiile
prevazute de art. 54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici, republicată cu modificările
și completările ulterioare; 2. Condiții
specifice pentru ocuparea funcției publice
de execuție vacantă de consilier, clasa I,
grad profesional principal, din cadrul
Primăriei Jilava, Biroul Buget, Contabilitate, Impozite şi Taxe: -absolvent- studii
universitare de lungă durată absolvite cu
diplomă sau studii superioare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalenta, în științe economice, domeniul/ specializarea contabilitate și informatică de gestiune. -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice de minim 5 ani. -cunostinţe operare PC( Word, Excel, etc.)- nivel
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mediu. -abilităti, calităti și aptitudini
necesare: seriozitate, receptivitate, obiectivitate, capacitate de comunicare.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei
Jilava în perioada 25-29.02.2016. Proba
scrisă se va susține în data de 25 februarie 2016 ora 10.00, iar interviul se va
susține în data de 29 februarie 2016, ora
13.00. Dosarele de înscriere se depun în
termen de 20 zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial, la sediul
Primăriei Jilava, comuna Jilava, Județul
Ilfov, la Biroul Resurse Umane, Salarizare și Administrativ. Pentru relații
suplimentare sunați la tel. 021/457.01.15.
l Primăria Comunei Talpa, Județul
Teleorman organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcției contractuale de execuție, vacantă
de asistent medical comunitar debutant,
în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Talpa. Dosarele de
concurs se depun la sediul Primăriei
comunei Talpa, jud. Teleorman până la
data de 09.02.2016, ora 14,00 și conform
art.6 alin.1 al Regulamentului- cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările
ulterioare va conție: -cererea de înscriere
la concurs adresată conducătorului
autorității sau instituției publice organizatoare; -copia actului de identitate sau
orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; -copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; -carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea în muncă, în meserie și/
sau în specialitatea studiilor, în copie;
-cazierul judiciar sau o declarație pe
propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează; -adeverință medicală care să ateste starea de

sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; -curriculum vitae. Adeverința care
atestă starea de sănătate conține, în clar,
numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătății. II
Condiții specifice: -să aibă studii specifice
în domeniu medical absolvite cu diplomă;
-Studii Superioare sau postliceeale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 februarie 2016, ora
10:00: proba scrisă; 17 februarie 2016, ora
10:00: proba interviu. Detalii privind
bibliografia de concurs se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei Talpa, Județul
Teleorman, telefon: 0247898255.

CITAȚII
l Numitul Lavicza Mihaly Alexu, este
chemat în calitate de pârât, la Judecătoira Sighetu-Marmației, la data de
03.02.2016, ora 8,30, în dosar nr.
2673/307/2015, având ca obiect uzucapiune, reclamanți fiind Hera Iuliana Și
Hera Vasile.
l Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat în
comuna Casin, judeţul Bacău, Cimpoia
Elena domiciliată în oraş Oneşti, str.
Libertăţii, nr. 29, sc A, apt. 8, judeţul
Bacău, Calistru George Valentin domiciliat în comuna Tudor Vladimirescu,
judeţul Arad, sunt citaţi în dosar nr.
1890/222/2009* la termenul din data de
17.02.2016, la Judecătoria Dorohoi în
calitate de pârâţi, ,,partaj succesoral”,
reclamantă Aghiorghiesei Rodica.
l Burtan Laurenţiu Marian cheamă în
judecată pe pârâta Burtan Liliana la
Judecătoria Turnu Măgurele, pentru data
de 2.02.2016 în dosarul nr. 1376/329/2015,
având ca obiect divorţ fără copil.
l Domnul Vintilă Gheorghe este citat în
ziua de 25.01.2016, ora 08.30, la
Judecătoria Câmpina în dosarul
1336/204/2015- divorţ, cu reclamanta
Vintilă Georgeta Florentina.
l Numitul Plugaru Petru, domiciliat în

sat Borșa, com. Vlădeni, în calitate de
pârât este chemat să se prezinte în ziua de
16 februarie 2016, la Judecătoria Iași, etaj
1, complet C22M, în dosar nr.
8730/245/2015, având ca obiect divorț cu
minori, de către Plugaru Mihaela. În caz
de neprezentare, judecata se va face în
lipsă.
l Judecătoria Iaşi, Complet 3, dosar
34650/245/2012, numiţii Spiridon Mariea,
loc. Constanţa, bvd. Alexandru
Lăpuşneanu nr. 193, Giosan Elena, loc.
Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr.
6, Dragomirescu Aglaia, loc. Piteşti, bvd
Petrochimiştilor, bl. B21, Doboş Eugenia,
loc. Timi[oara, str. Silistra nr. 7, Doboş
Felicia, Doboş Viorel, Ruja Iuliana, com.
Andrieşeni, jud. Iaşi, se citeaza pentru
termenul din 29 februarie 2016, ora 8.30.
l Subscrisul CREDIDAM- Centru
Roman pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți, cu sediul în str.
Jules Michelet, nr.15-17, sector 1,
București, reprezentat prin director
general Ștefan Gheorghiu, în calitate de
reclamant în dosarul nr. 7203/3/2015,
aflat pe rolul Secției a-V-a Civile a Tribunalului București, având ca obiect drepturile conexe datorate artiștilor interpreți,
cităm pârâta, SC Transreed SRL, cu
sediul social în Mun. Tulcea, str. Babadag
nr.19, bloc 11, sc. A, ap. 9, județul Tulcea,
înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J36/123/1994, să se prezinte la
termenul de judecată în data de
10.03.2016, cam.101, PI 2, ora 8:30.
l Florea Gheorghe, domiciliat în oraşul
Saliştea de Sus, Str. Nistoreştilor, nr. 8,
judeţul Maramureş, şi Florea Ioana, soţie
chemăm în judecată în dosarul civil
nr.5/224/2016 al Judecătoriei Dragomireşti pe următorii pârâţi cu domiciliu
necunoscut: 1. Stern Iczik. 2. Stern Chaye
Rifke. 3. Bondor Maria. 4. Iuga Szymion.
5. Iuga Iacob. 6. Iuga Iuon. 7. Iuga
Dumitru. 8. Iuga Dumitru. 9. Iuga Maria.
10. Iuga Iuanna. 11. Iuga Vaszyle. 12.
Chis Ioan 13. Chis Mihai. 14. Chis Anuta.
15. Chis Simion. 16. Chis Sava. 17. Iuga
Maricucza. 18. Iuga Ilyana. 19. Vlad
Iuana. 20. Chis Nita. 21. Chis Iuana. 22.
Chis Ilisca. 23. Chis Marisca. 24. Vlad

Dumitru. 25. Vlad Iuon. 26. Vlad Titiana.
27. Chis Vasile. 28. Chis Grigore. 29. Chis
Mariuta. 30. Chis Vasile. 31. Chis Ilisca.
32. Chis Simion. 33. Chis Maria. 34. Chis
Anuta. 35. Chis Petru. 36. Chis Dumitru.
37. Matyas Togyer 38. Matyas Sofrona
39. Vlad Gyorgye. 40. Vlad Gergely. 41.
Vlad Laszlo. 42. Vla Todora. 43. Vlad
Maria. 44. Vlad Frosina. 45. Vlad Iuon.
46. Vlad Irina. 47 .Matyas Tytyana. 48.
Iuga Maria. 49. Papp Iuon. 50. Iuga
Lupu. 51. Iuga Ilyana. 52. Iuga Iuon. 53.
Iuga Nesztaka. 54.I uga Gyorgye. 55.
Iuga Maria. 56. Iuga Dumitru. 57. Iuga
Mihaly. 58. Iuga Gafia. 59. Iuga Andrei.
60. Iuga Todora. 61. Iuga Vaszyle. 62.
Iuga Iuon. 63. Iuga Laszlo Gyorgye. 64.
Iuga Mihaly. 65. Dunka Gergely. 66.
Dunka Ianos. 67. Dunka Gyorgye. 68.
Dunka Maria. 69. Iuga Iuon. 70. Vlad
Grigore. 71. Iuga Ilona. 72. Kiss Ilyana.
73. Kiss Anucza. 74. Kiss Dumitru. 75.
Kiss Nyicza. 76. Kiss Sava. 77. Kiss
Vaszylane.78. Kiss Mihalyi. Saliştea de
Sus, 19 ianuarie 2016 .

DIVERSE
l În temeiul art. 100 alin. (1) din Legea
privind procedura insolvenței nr. 85/2014,
comunicăm deschiderea procedurii
generale de insolvență a debitorului SC
Mondo Trade MH SRL, CIF:25107380,
J 2 5 / 6 0 / 2 0 0 9 , d o s a r n r.
7718/101/2015-Tribunalul Mehedinţi.
Termen pentru depunerea cererilor de
creanţe 07.03.2016; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea
şi afişarea tabelului preliminar al
creanţelor este la 21.03.2016, Termen
pentru soluționarea eventualelor
contestații împotriva tabelului preliminar
este de 7 zile de la data publicării în BPI;
Termen pentru întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv al creanţelor
04.04.2016. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL

LICITAȚII
l S.C. INASIN SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă
scoaterea la vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează: activul
nr.1: spatiu comercial situat in Mun.Iasi,
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B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud.
Iasi, cu aria construita de 187,28 mp. si
aria utila de 173,23 mp., inscris in Cartea
Funciară sub nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr.
cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 si Cartea Funciara
nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu preţul
de pornire a licitatiei este de 470.242,50
lei ( fara TVA)( 50% din valoarea de
evaluare). Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui
fapt până la data de 21.01.2016, ora
15.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43,
Jud. Iaşi, în data de 22 ianuarie 2016
orele 15.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de
29.04.2015. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la sediul
lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la
plata preţului de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de organizare
şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la termenul de
vanzare, o garantie de participare la lici-

tatie in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator. Pentru participarea
la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie
să se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de 21.01.2016 ora
15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine:
la telefoanele: 0232/240.890; 0742/109890,
Fax 0232/240890.
l Primăria comunei Ibăneşti, cu sediul în
comuna Ibăneşti, str. Principală, nr. 708,
jud. Mureş, tel: 0265-538300/fax: 0265538112, e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web:
www.ibanesti.ro anunţă reluarea datei de
organizare a licitației publice deschise
pentru închirierea unui spaţiu de 20,00
mp din incinta Căminului cultural
Ibăneşti, care face parte din domeniul
public al comunei Ibăneşti, situat în
Ibăneşti, nr. 607, jud. Mureş, înscris în CF
Nr. 50946 Ibăneşti, în vederea încasării
abonamentelor de cablu şi internet – cod
CAEN 7020, ca urmare a neîndeplinirii
condiției de publicare a anunțului de licitație cu cel puțin 20 de zile calendaristice
înainte de data limită de depunere a
ofertelor. Preţul de pornire al licitaţiei
pentru spaţiul descris este de 1 euro/mp/
lună. Taxa caietelor de sarcini este de 25
lei. Condiţiile de participare la licitaţie şi
caietul de sarcini se pot obţine până la
data de 03.02.2016 ora 16:00 de la regis-

tratura Primăriei Ibăneşti, începând cu
data de 22.01.2016. Licitaţia se va desfasura în data de 11.02.2016 ora 11:00 la
sediul Primăriei comunei Ibăneşti, str.
Principală, nr. 708, jud. Mureş. Persoana
interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire
până la data de 04.02.2016. Ofertele de
participare la licitaţie se depun în două
exemplare la registratura Primăriei
Ibăneşti până la data de 11.02.2016, ora
10:00. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Primăriei, telefon
0265/538300.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentată prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, în calitate de lichidator
judiciar al OL Construct Development
SRL desemnat prin Sentinţa Civilă nr.
6098 din data de 17.06.2014, pronunţată
în Dosar nr. 18704/3/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a
Civilă, anunţă scoaterea la vânzare a
bunului imobil aflat în proprietatea OL
Construct Development SRL constând în
teren intravilan în suprafaţă de 11.468,43
mp situat în Bucureşti, Bd. Drumul Gura
Putnei, nr. 67-87, lot 1, sector 3 prin licitaţie publică cu strigare, iar preţul de
pornire va fi de 770.000 euro exclusiv
TVA şi se poate achita conform regulamentului stabilit în cadrul adunării creditorilor din data de 20.01.2016, în rate,
după cum urmează: 10% până la
27.01.2016, ora 12.00,
15% până la
30.04.2016, 25% până
la 31.07.2016, 50%
până la 15.11.2016.
Vâ n z a r e a b u n u l u i
imobil aparţinând societăţii falite se va organiza în data de
28.01.2016 ora 14,00
prin licitaţie publică cu
strigare. Locul de
desfăşurare a licitaţiilor
va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3,
unde se vor depune
documentele de

înscriere la licitaţie menţionate în caietul
de sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00. Date despre starea
bunurilor, preţul acestora, condiţiile de
înscriere la licitaţie precum şi modul de
organizare a acestora se pot obţine din
caietul de sarcini întocmit de lichidatorul
judiciar. Caietul de sarcini se pot
achiziţiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul
unui caiet de sarcini este de 1.000 lei
exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se
pot obţine la tel. 021.227.28.81

PIERDERI
l Pierdut chitanţa seria RCA, nr.
370533832 aparţinând Allianz Tiriac
Asigurări. Se declară nulă.
l S.C. Dorando Plast S.R.L. cu sediul în
București, str. Cuțitul de Argint nr. 16,
sector 4, C.U.I. 18841537,
J40/11272/2006, declară pierdut (nul)
certificat de înregistrare O.N.R.C. seria B
nr. 0888672.
l Pierdut certificat de înregistrare, certificat constatator de la înființare, hotărâre
judecătorească de înmatriculare pentru
S.C. MAIO IT S.R.L., J40/13625/2007,
C.U.I. 22116503, cu sediul în Mun.
București, sector 6, Aleea Pașcani nr. 9, bl.
Td35, et. 9, ap. 59. Se declară nule.

l SC ENERGY CARMELA SRL cu
sediul în Bucureşti Sector 2 str. Ghiocei
nr. 30 bl. 30 C sc. 2 et 10 ap. 95 Cui
30998892 J/14547/2011 declar pirdute
(nule) certificatele constatatoare pentru
sediul social/terţi/punct de lucru.
l SC ENERGY ROSSELLA SRL cu
sediul în Bucureşti Sector 2 str. Ghiocei
nr. 30 bl. 30 C sc. 2 et 10 ap. 95 Cui
30999170 J/14538/2011 declar pirdute
(nule) certificatele constatatoare pentru
sediul social/terţi/punct de lucru.
l SC ENERGY NICLA SRL cu sediul
în Bucureşti Sector 2 str. Ghiocei nr. 30 bl.
30 C sc. 2 et 10 ap. 95 Cui 30999057
J/14545/2011 declar pirdute (nule) certificatele constatatoare pentru sediul social/
terţi/punct de lucru.
l SC ENERGY DONATO SRL cu
sediul în Bucureşti Sector 2 str. Ghiocei
nr. 30 bl. 30 C sc. 2 et 10 ap. 95 Cui
30999030 J/14546/2011 declar pirdute
(nule) certificatele constatatoare pentru
sediul social/terţi/punct de lucru.
l SC ENERGY ROCCO SRL cu sediul
în Bucureşti Sector 2 str. Ghiocei nr. 30 bl.
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30 C sc. 2 et 10 ap. 95 Cui
30998345J/14496/2011 declar pirdute
(nule) certificatele constatatoare pentru
sediul social/terţi/punct de lucru.
l SC ENERGY EMMA SRL cu sediul
în Bucureşti Sector 2 str. Ghiocei nr. 30 bl.
30 C sc. 2 et 10 ap. 95 Cui 30998299
J/14506/2011 declar pirdute (nule) certificatele constatatoare pentru sediul social/
terţi/punct de lucru.
l Amuraritei Ioan, agent Omniasig,
declar pierdute şi nule următoarele DRS:
F1032989, F947828, F1424122-1424124,
F853678, CA2445555-2445556,
CA2445558-2445559, CA2556768.
l Anunţ pierdut Certificat Constatator
al SC Ceracom Prod SRL din Com.
Livezile, nr.160, Jud.Bistriţa Năsăud, Cod
Unic de Înregistrare RO3091003, al
punctului de lucru încadrat în clasa
CAEN:4724 Comerţ cu amănuntul al
pâinii, produselor de patiserie şi
produselor zaharoase, în magazine
specializate la sediul secundar din Sat
Prundu Bârgăului, Comuna Prundu
Bârgăului, Bloc 7, Scara A, Parter, Judeţ
Bistriţa Năsăud.

l S.C. Creativ Buildings Services S.R.L.,
C.U.I. RO 32558723, J40/15030/2013,
sediul în București, sector 6, Calea Crângași, nr. 5, apt. 27, declar pierdut (nul)
Registrul unic de control.
l Pierdut legitimație militară seria AS nr.
0028748 emisă de M.A.P.N. la data de
11.08.2011, pe numele Baltag SorinPetru. O declar nulă.
l SC ENERGY MARGHERITA SRL
cu sediul în Bucureşti Sector 2 str. Ghiocei
nr. 30 bl. 30 C sc. 2 et 10 ap. 95 Cui
30998957 J/14529/2011 declar pirdute
(nule) certificatele constatatoare pentru
sediul social/terţi/punct de lucru.

publicitate

