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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
● ANGAJĂM AGENŢI SECURITATE PENTRU GARDARE
TRANSPORT FEROVIAR ŞI
POSTURI FIXE. SALARIU
1.600 RON +20 BONURI DE
MASĂ. RELAŢII LA TELEFON:
0785.285.972.
● Firmă distribuţie produse
alimentare zona Metro
Vo l u n t a r i a n g a j e a z ă
O P E R AT O R C A L C U LATOR ŞI MANIPULANŢI
MARFĂ.Program: L-V,08-17.
CV pe mail:angajari@senic.ro
sau telefon: 0741.244.002
● Spitalul Clinic Colentina organizează în data de 03.08.2016, la
sediul administrației spitalului
concurs pentru ocuparea a 1 post
temporar de economist în cadrul
Serviciului de Achiziții. Metodologia de organizare și desfășurare
a concursului va fi afișată la avizierul spitalului. Informații suplimentare la telefon: 0213.191.780.
● Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în
municipiul Târgoviște, B-dul
Carol I, nr.64, organizează
concurs pentru ocuparea a unui
post vacant de personal contractual -muncitor calificat IV, cu
atribuţii de zidar, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -26.08.2016
-validarea dosarelor; -31.08.2016,
ora 10.00 -proba scrisă;
-05.09.2016, ora 10.00 -proba
interviu. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -să fie absolvenţi de
studii generale în învăţământul
general obligatoriu finalizate cu
diplomă de absolvire și certificat
de calificare profesională în specialitate (zidar); -să aibă vechime în
muncă în calificarea profesională
corespunzătoare studiilor absolvite de cel puţin un an. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs până la data de
04.08.2016, ora 14.00 la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa. Relaţii suplimentare la Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Dâmboviţa,
persoană de contact: subcomisar
de poliţie Marinescu Georgeta,
care poate fi contactată direct la
punctul de control acces al instituţiei, la numărul de telefon
20112 sau la telefon 0245/207.218.
● În conformitate cu prevederile
H.G. nr.611/2008, cu modificările
și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale anunță scoaterea la
concurs a următoarelor funcții
publice de execuție vacante de
consilier superior, consilier principal și consilier debutant din
cadrul Direcției Irigații și Fond
Funciar, în data de 24.08.2016,
proba scrisă. Condițiile generalepentru cele 3 posturi: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.54 din
Legea 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările și completările ulterioare. -Direcția Irigații și Fond
Funciar: -Compartimentul îmbunătățiri funciare, Serviciul
Irigații- Consilier SuperiorCondiţii specifice: Studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile inginerie
civilă– specializarea îmbunătățiri
funciare și dezvoltare rurală/
amenajări și construcții hidrotehnice; Cunoștinţe de operare pe
calculator (certificat/ adeverință
absolvire cursuri de perfecționare

acreditate; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice– minimum 9 ani;
-Compartimentul îmbunătățiri
funciare, Serviciul Irigații- Consilier principal- Condiţii specifice:
Studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă, în domeniile
inginerie civilă– specializarea
îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală/ amenajări și
construcții hidrotehnice; Cunoștinţe de operare pe calculator
(certificat/ adeverință absolvire
cursuri de perfecționare acreditate; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice– minimum 5 ani;
-Compartimentul Schimbări
Climatice și Protecția Mediului–
Direcția Irigații și Fond Funciarconsilier debutant- Condiţii
specifice: Studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă, în
domeniile inginerie civilă/ inginerie geodezică; Cunoștinţe de
operare pe calculator (certificat/
adeverință absolvire cursuri de
perfecționare acreditate. Înscrierile se fac în termen de 20 de zile
de la publicare. Relaţii suplimentare la Direcţia Management
Resurse Umane din cadrul
M.A.D.R. Bibliografia, condiţiile
specifice de participare precum și
actele solicitate candidaţilor
înscriere vor fi publicate pe
pagina de web www.madr.ro și
afișate la sediul instituţiei din
B-dul. Carol I nr.2-4, sector 3
București.
● Comuna Târgșoru Vechi, cu
sediul în localitatea Târgșoru
Vechi, sat Strejnicu, str.Principală, nr.200, judeţul Prahova,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: -Numele funcţiei:
consilier gr.II -1 post, conform
HG286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 12.08.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
16.08.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare;
-vechime: 1 an; -cunoștinţe
operare calculator. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Târgșoru Vechi. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
C o m u n e i Tâ r g ș o r u Ve c h i ,
persoană de contact: Drăgulin
Georgiana, telefon: 0244.482.291,
fax: 0244.482.555, e-mail: primtgvechi@yahoo.com
● Primăria municipiului Fălticeni organizează concurs de
recrutare în data de 10.08.2016,
ora 9,00 (proba scrisă) și în
termen de 48 de ore de la afișarea
rezultatelor la proba scrisă - interviul, la sediul Primăriei, pentru
ocuparea, pe perioadă determinată, a unei funcţii contractuale
vacante de muncitor necalificat
din cadrul Sectorului de salubritate din subordinea primarului
municipiului Fălticeni. Candidatii trebuie sa îndeplineasca
conditiile prevazute de art. 3 din
Regulamentul-Cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar, aprobat prin
H.G. nr. 286/2011, cu modificarile
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și completarile ulterioare, precum
și studii generale, fara vechime.
Dosarul de înscriere se depune în
termen de 10 de zile lucrătoare de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României.
Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere,
condiţiile de studii și vechime,
precum și bibliografia concursului
sunt afișate la sediul Primăriei
Fălticeni. Relații la secretarul
comisiei de concurs, telefon
0230/542056 – Serviciul Resurse
Umane.
● Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Brăila,
cu sediul în Brăila, B-dul Dorobanţi nr. 603-605, scoate la
concurs, în data de 24.08.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Referent clasa III, grad profesional superior - Compartiment
Achiziţii Publice, Administrativ,
Protecţia Muncii și PSI; Condiţii
specifice de participare la concursurile pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii medii
liceale finalizate cu diplomă de
bacalaureat; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice- 9 ani;
Cunoștinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; Iniţiativă și creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen de
20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul AJOFM Brăila.
● Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Covasna, cu sediul în Sfântu
Gheorghe, B-dul Gen.Grigore
Bălan, nr.14 scoate la concurs, în
data de 24.08.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Auditor,
grad profesional superior Compartiment Audit Public
Intern; Condiţii specifice de participare la concursurile pentru
ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul știinţelor economice,
juridice sau inginerești; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice- 9 ani; Cunoștinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă și creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea
a –III– a, la sediul AJOFM
Covasna.
● Primăria comunei Victoria,
judeţul Iași, organizează concurs
pentru ocuparea unui post de
muncitor calificat și a unui post
de referent din cadrul aparatului
de specialitate al primarului
comunei Victoria, judeţul Iași.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 10 zile
lucratoare de la data afișării
anunţului în Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a III-a. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
H.G. nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a

personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice. Concursul se organizează
la sediul Comunei Victoria, în
data de 16 august 2016, ora 8:00,
proba scrisă și în data de 17
august 2016, ora 10:00, interviul.
Condiţii specifice pentru
ocuparea postului de muncitor
calificat - Compartimentul administrativ - aprovizionare: - studii
generale; - posesor de permis de
conducere categoria B, C, C+E,
D; - să nu aibă abateri grave pe
linie de circulație rutieră; - cunoștințe de mecanică și electricitate
auto. Condiţii specifice pentru
ocuparea postului de referent Compartimentul arhivă, cultură,
educație fizcă și sport: - studii
universitare de licență profil
uman. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei comunei Victoria,
d-na Răileanu Domnica, secretara comisiei, telefon - fax:
0232/295.120
● UM 01335 București, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru
ocuparea a două posturi vacante
de personal civil contractual,
astfel: 1.Denumirea posturilor:
-referent de specialitate gr.I, la
Biroul Achiziţii Publice (vechime
6 ani și 6 luni); -tehnician IA la
Compartimentul mentenanţă din
S4 -Logistică (vechime 6 ani și 6
luni). 2.Studii: -referent de specialitate gr.I, la Biroul achiziţii
publice: absolvirea cu diplomă de
licenţă a studiilor superioare în
domeniul economic, tehnic, știinţelor juridice și administrative;
-tehnician IA la Compartimentul
mentenanţă din S4 -Logistică:
absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului. 3.Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă:
16.08.2016, ora 10.00; -Proba
practică: 22.08.2016, ora 10.00;
-Proba interviu: 26.08.2016, ora
10.00. 4.Data limită de depunere
a dosarelor: 08.08.2016, ora 14.00.
5.Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la
sediul UM 01335 București, B-dul
Ghencea, nr.35-37, Sectorul 5,
unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului:
0214.210.900, int.293,
0726.670104.
● UM 01335 București, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru
ocuparea a cinci posturi vacante
de personal civil contractual,
astfel: 1.Denumirea posturilor:
-muncitor calificat I (montator
reglor) la Atelierul inspecţia calităţii, inspecţie tehnică și metrologie (vechime 9 ani); -muncitor
calificat I (lăcătuș montator
-montator reglor agregate energetice, motorist) la Atelierul mentenanţă autocamioane și utilaje de
geniu din Secţia reparaţii tehnică
de B.A.T., utilaje de geniu și agregate (vechime 9 ani); -muncitor
calificat I (tinichigiu auto) la
Atelierul mentenanţă autoturisme
și autospeciale din Secţia reparaţii tehnică de B.A.T., utilaje de
geniu și agregate (vechime 9 ani);
-muncitor calificat I (electrician
montator) la Atelierul mentenanţă autoturisme și autospeciale
din Secţia reparaţii tehnică de
B.A.T., utilaje de geniu și agregate (vechime 9 ani); -muncitor
calificat I (lăcătuș montator,
motorist) la Atelierul mentenanţă
autoturisme și autospeciale la
Secţia reparaţii tehnică de B.A.T.,
utilaje de geniu și agregate
(vechime 9 ani). 2.Studii: -studii
medii/școală profesională/ curs de
calificare în meseriile menţionate.
3.Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă: 16.08.2016,
ora 10.00; -Proba practică:
22.08.2016, ora 10.00; -Proba

interviu: 26.08.2016, ora 10.00.
4.Data limită de depunere a dosarelor: 08.08.2016, ora 14.00. 5.
Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la
sediul UM 01335 București, B-dul
Ghencea, nr.35-37, Sectorul 5,
unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului:
0214.210.900, int.293,
0726.670.104.
● Baza de Reparaţii a Tehnicii de
Intervenţie Dragalina, cu sediul
în localitatea Dragalina, str.
Remizei, nr. 1, judeţul Călărași,
organizează concurs cu recrutare
din sursă externă, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011
privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, pentru ocuparea următorului post vacant: A) Senumirea
postului: - muncitor calificat IV-I,
sudor, COR 721208, în cadrul
Compartimentului Tehnic. B)
Nivelul studiilor și vechimea în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: - calificare în
meseria de sudor; - vechime în
specialitate: nu este cazul. C)
Tipul probelor de concurs, locul,
data și ora desfășurării. Probele
de concurs: proba practică și
interviu. Locul de desfășurare a
probelor de concurs: sediul Bazei
de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina. Data desfășurării: 1. proba practică:
18.08.2016, ora 13.00; 2. interviul:
23.08.2016, ora 13.00. D) Data
limită, locul de depunere a dosarului de concurs și datele de
contact ale secretarului comisiei
de concurs: -04.08.2016, ora
15.00; - sediul Bazei de Reparaţii
a Tehnicii de Intervenţie Dragalina; - persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, lt. col.
Dragnea Petruș, tel: 0721268008.
● Baza de Reparaţii a Tehnicii de
Intervenţie Dragalina, cu sediul
în localitatea Dragalina, str.
Remizei, nr. 1, judeţul Călărași,
organizează concurs cu recrutare
din sursă externă, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011
privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, pentru ocuparea următoarelor 2 posturi vacante:A)
Denumirea posturilor: - muncitor
calificat IV-I, mecanic auto, COR
723103, în cadrul Compartimentului Tehnic. B) Nivelul studiilor
și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor:
- calificare în meseria de mecanic
auto; - vechime în specialitate: nu
este cazul. C) Tipul probelor de
concurs. Locul, data și ora desfășurării. Probele de concurs: proba
practică și interviu. Locul de
desfășurare a probelor de
concurs: sediul Bazei de Reparaţii
a Tehnicii de Intervenţie Dragalina. Data desfășurării: 1. proba
practică: 19.08.2016, ora 09.00. 2.
interviul: 24.08.2016, ora 09.00.
D) Data limită, locul de depunere
a dosarului de concurs și datele
de contact ale secretarului comisiei de concurs: -04.08.2016, ora
15.00; - sediul Bazei de Reparaţii

a Tehnicii de Intervenţie Dragalina; - persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, lt. col.
Dragnea Petruș, tel: 0721268008.
● Baza de Reparaţii a Tehnicii de
Intervenţie Dragalina, cu sediul
în localitatea Dragalina, str.
Remizei, nr. 1, judeţul Călărași,
organizează concurs cu recrutare
din sursă externă, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011
privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, pentru ocuparea următorului post vacant: A) Denumirea
postului: - muncitor calificat IV-I,
frezor universal, COR 722408, în
cadrul Compartimentului Tehnic.
B) Nivelul studiilor și vechimea în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului; - calificare în
meseria de frezor universal; vechime în specialitate: nu este
cazul. C) Tipul probelor de
concurs. Locul, data și ora desfășurării. Probele de concurs: proba
practică și interviu. Locul de
desfășurare a probelor de
concurs: sediul Bazei de Reparaţii
a Tehnicii de Intervenţie Dragalina. Data desfășurării: 1. proba
practică: 19.08.2016, ora 13.00; 2.
interviul: 24.08.2016, ora 13.00.
D) Data limită, locul de depunere
a dosarului de concurs și datele
de contact ale secretarului comisiei de concurs: -04.08.2016, ora
15.00; - sediul Bazei de Reparaţii
a Tehnicii de Intervenţie Dragalina; - persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, lt. col.
Dragnea Petruș, tel: 0721268008
● Baza de Reparaţii a Tehnicii de
Intervenţie Dragalina, cu sediul
în localitatea Dragalina, str.
Remizei, nr. 1, judeţul Călărași,
organizează concurs cu recrutare
din sursă externă, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011
privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, pentru ocuparea următorului post vacant: A) Denumirea
postului:- tehnician II-I A, tehnician mecanic, COR 311519, în
cadrul Compartimentului Tehnic.
B) Nivelul studiilor și vechimea în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: - studii medii
cu diplomă de bacalaureat, profil
mecanic; - vechime în specialitate
tehnician mecanic, tehnician
auto: 6 luni. C) Tipul probelor de
concurs, locul data și ora desfășurării. Probele de concurs: proba
scrisă și interviu. Locul de desfășurare a probelor de concurs:
sediul Bazei de Reparaţii a
Tehnicii de Intervenţie Dragalina.
Data desfășurării: 1. proba scrisă:
18.08.2016, ora 09.00; 2. interviul:
23.08.2016, ora 09.00. D) Data
limită, locul de depunere a dosarului de concurs și datele de
contact ale secretarului comisiei
de concurs: -04.08.2016, ora
15.00; - sediul Bazei de Reparaţii
a Tehnicii de Intervenţie Dragalina; - persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, lt. col.
Dragnea Petruș, tel: 0721268008.
● Primaria Orasului Popesti
Leordeni, cu sediul in orasul
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Popesti Leordeni, Piata Sf. Maria,
nr. 1, judetul Ilfov organizeaza
concurs de recrutare, pentru
ocuparea functiei contractuale
vacante de executie din cadrul
Compartimentului Tehnic dupa
cum urmeaza: -1-post muncitor
calificat IV. Probele stabilite sunt:
proba practica si interviul. Proba
practica se va organiza in data de
04.08.2016, ora 10.00, iar interviul
in data de 08.08.2016, ora 10.00.
Ambele probe se vor sustine la
sediul Primariei orasului Popesti
- Leordeni din Piata Sf. Maria, nr.
1, jud. Ilfov. Cerintele posturilor
scoase la concurs sunt urmatoarele: Conditii generale: -candidatii trebuie sa indeplineasca
conditiile prevazute de art. 3 din
Regulamentul cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar platit din
fonduri publice din 23.03.2011,
aprobat prin HGR nr. 286/2011,
modificata si completata. Conditii
specifice pentru postul de inginer
sistem I: -candidatii trebuie sa fi
absolvit studii generale;
-vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei
-minim 6 luni, Dosarele de
inscriere la concurs se depun in
termen de 10 de zile lucratoare de
la data publicarii anuntului in
Monitorul Oficial al Romaniei,
partea a-III-a, la sediul institutiei
si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la
art.6 din Regulamentul cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare
in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice din
23.03.2011, aprobat prin HGR nr.
286/2011, modificata si completata. Relatii suplimentare la
sediul institutiei, Compartiment
Resurse Umane, tel.
021.361.40.29 int.107.
● Primaria Orasului Popesti
Leordeni, cu sediul in orasul
Popesti Leordeni, Piata Sf.Maria,
nr.1, judetul Ilfov organizeaza
concurs de recrutare, pentru
ocuparea functiei publice vacante
de executie din cadrul Compartimentului Resurse Umane dupa
cum urmeaza: -1- POST
INSPECTOR, clasa I, grad profesional asistent. Probele stabilite

sunt: proba scrisa si interviul.
Proba scrisa se va organiza in
data de 16.08.2016, ora 10.00, iar
interviul in data de 18.08.2016,
ora 10.00. Ambele probe se vor
s us t i ne l a s e di ul Pr i m a ri ei
orasului Popesti-Leordeni din
Piata Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.
Cerintele posturilor scoase la
concurs sunt urmatoarele:
Conditii generale: -candidatii
trebuie sa indeplineasca conditiile
prevazute de art.54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. Conditii specifice pentru
postul de inspector, clasa I, grad
profesional asistent: -candidatii
trebuie sa fi absolvit studii universitare de licenta absolvite cu
diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta; -vechimea in specialitatea
studiilor necesare exercitarii
functiei publice de inspector I,
grad profesional asistent -minim
1 an, -cunostinte operare calculator: nivel baza; Dosarele de
inscriere la concurs se depun in
termen de 20 de zile de la data
publicarii anuntului in Monitorul
Oficial al Romaniei, partea
a-III-a, la sediul institutiei si
trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la
art. 49 din HGR nr. 611/2008,
pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare. Bibliografia si relatii suplimentare la sediul institutiei.
● Autoritatea Națională de
Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice-A.N.R.S.C., cu sediul în strada
Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale de execuție vacante,
pe durată nedeterminată: 1.
Direcția financiar, contabilitate,
administrativ -Biroul financiar,
contabilitate, urmărire creanțe:
-Expert, gradul profesional IA: -1
post -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul
economic, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani și 6
luni. 2.Serviciul juridic, contencios și metodologie -Compartimentul metodologie: -Consilier
juridic, gradul profesional IA: -1
post -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență

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 valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
Radu Florin - Musătești, după cum urmează: Denumire, Valoare
[Ron, fără TVA]: Teren extravilan arabil, 1400 mp, 5.678 lei;
Teren extravilan fâneață, 1600 mp, 6.489 lei; Teren arabil, 700
mp, 3.470 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma
să poată ﬁ conﬁrmată că încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură
Fiscală republicat, până în ziua de 09/08/2016. Licitația va avea
loc în data de 10/08/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722159.

sau echivalentă în domeniul
juridic, vechime în specialitatea
studiilor minimum 6 ani și 6 luni.
3.Direcția reglementări, licențe,
prețuri și tarife -Biroul prețuri,
tarife și analize economice:
-Expert, gradul profesional IA: -1
post -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul
tehnic sau economic, vechime în
specialitatea studiilor minimum 6
ani și 6 luni. 4.Direcția generală
monitorizare și control -Compartimentul monitorizare, control și
analiză servicii publice: -Expert,
gradul profesional IA: -1 post
-studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul
tehnic, economic, juridic sau
administrație publică, vechime în
specialitatea studiilor minimum 6
ani și 6 luni. 5.Direcția generală
monitorizare și control -Agenția
teritorială Vest: -Expert, gradul
profesional IA: -2 posturi -studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic,
economic, juridic sau administrație publică, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani și
6 luni. 6.Direcția generală monitorizare și control -Agenția teritorială Nord-Vest: -Expert, gradul
profesional IA: -1 post -studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic,
economic, juridic sau administrație publică, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani și
6 luni. 7.Direcția generală monitorizare și control -Agenția teritorială Sud-Muntenia: -Expert,
gradul profesional IA: -1 post
-studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul
tehnic, economic, juridic sau
administrație publică, vechime în
specialitatea studiilor minimum 6
ani și 6 luni. Concursul se organizează în data de 11.08.2016, ora
10.00 -proba scrisă și în data de
18.08.2016, ora 10.00 -interviul, la
sediul A.N.R.S.C.Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
până la data de 03.08.2016, ora
16.30, la sediul A.N.R.S.C.
Condițiile de participare, bibliografia și actele solicitate candida-

ților pentru dosarul de înscriere
se afișează la sediul instituției și
pe pagina de internet: www.anrsc.
ro. Relații suplimentare se pot
obține la sediul A.N.R.S.C.și la
numărul de telefon: 0213.179.751,
int.167.

Marinela, în calitate de reclamantă pentru fond ordonanță
prezidențială suplinire acord
parental.

VÂNZĂRI DIVERSE

● S.C.Adama Management
S.R.L., anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Ansamblu locuințe colective cu regim de înălțime
S+P+2E+3E retras, branșamente
utilități, organizare de șantier”,
propus a fi amplasat în jud.Ilfov,
oraș Voluntari, str.Erou Iancu
Nicolae, nr.28. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității
competente pentru Protecția
Mediului din Aleea Lacul Morii,
nr.1, sect.6, București și la sediul
S.C.Adama Management S.R.L.,
Str.Șoseaua București-Ploiești,
nr.73-81, bloc C3, etaj 2, cam.2.17,
București. Observațiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Ilfov.

● Editura Mircea Vâlcu-Mehedinţi, ofertă de carte. 30 volume
cu documente originale din arhivele Naţionale Fondurile serviciilor secrete. m.valcumehedinti@
gmail.com

CITAŢII
● Gangal I. Ioan şi Gangal Gh.
Elena Loredana cunoscuţi cu
ultimul domiciliu în București,
Bdul. Constructorilor nr.3, bl.3,
sc.1, ap.4, sect.6, se citează la
Judecătoria Campina în dosar
n r. 2 0 2 5 / 2 0 4 / 2 0 1 6 p e n t r u
26.09.2016, ora 08.30 în calitate
de pârâţi cu menţiunea prezentării în vederea administrării
probei cu interogatoriu în acţiunea în constatare formulată de
reclamanţii Dochian Gheorghe şi
Dochian Teodora.
● Covaci Mihai Augistin, cu
ultimul domiciliu în Sfântu
Gheorghe, str. Romulus Cioflec,
nr.17, bl.23, sc.D ap.3, judeţul
Covasna, este citat în data de 15
septembrie 2016, ora 9.00, la
Judecătoria Sf. Gheorghe, în calitate de Intimat, în proces cu
M U N I C I P I U L S FÂ N T U
GHEORGHE în calitate de
P e t e n t , î n d o s a r n r.
2540/305/2016, având obiect: înlocuire amendă cu muncă în folosul
comunităţii.
● Răzvan Ionel, cu ultimul domiciliu în Sfântu Gheorghe, str.
Sporturilor, nr.7, bl.6, sc.C ap.31,
judeţul Covasna, este citat în data
de 29 septembrie 2016, ora 9.00,
la Judecătoria Sf. Gheorghe, în
calitate de Intimat, în proces cu
M U N I C I P I U L S FÂ N T U
GHEORGHE în calitate de
P e t e n t , î n d o s a r n r.
3146/305/2016, având obiect: înlocuire amendă cu muncă în folosul
comunităţii.
● Ciurariu Vasile– Bogdan cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat
(com.) Valea Lupului, județul Iași,
este chemat la Judecătoria Iași,
Complet C 38 în data de
02.08.2016, ora 8.30 în Dosar nr.
23035/245/2016, în calitate de
pârât în proces cu Bârsan Elena-

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 valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând:
Leu Vasile - Albeștii de Argeș, după cum urmează: Denumire,
Valoare [Ron, fără TVA]: Teren intravilan fâneață, 1600 mp,
29.740 lei; Teren intravilan livadă, 1800 mp, 32.444 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 (plata să
ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ
conﬁrmată că încasată de către Trezorerie) în contul RO31
TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 09/08/2016. Licitația va avea loc în
data de 10/08/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722159.

DIVERSE

● Lichidatorul judiciar al SC
Caty Style Invest SRL anunţ
deschiderea procedurii simplificate a falimentului prevăzută de
Legea nr. 85/2014 în dosarul nr.
30461/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București – Secţia a-VII-a
Civilă. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor 26.08.2016. Termen de
verificare a creanţelor, întocmire,
afișare şi comunicare a tabelului
preliminar al creanţelor la
06.09.2016. Termen de întocmire
şi afișare a tabelului definitiv
03.10.2016. Data adunării generale a creditorilor la sediul lichidatorului judiciar - 12.09.2016.
● Private Liquidation Group
IPURL, lichidator judiciar în
dosarul 2737/111/2016 af lat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea S.C. Ventureal RO
S.R.L. CUI 22349789
J05/1268/2014 îi anunţă pe toţi
creditorii societăţii sus menţionate că s-a deschis procedura
prevăzută de Legea nr. 85/2014 și,
în consecinţă: 1. termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţei dumneavoastră asupra averii debitoarei
S.C. Ventureal RO S.R.L. este
data de 23.08.2016; 2. termenul
limită de verificare a creanţelor,
întocmire, afișare și comunicare a
tabelului preliminar al creanţelor
va fi data de 01.09.2016; 3.
termenul pentru soluționare eventualelor contestații va fi data de
08.09.2016 și termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv al
creanțelor va fi data 08.09.2016;
4. prima ședinţă a adunării creditorilor va avea loc în data de
06.09.2016, ora 14.00, la adresa
Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu
nr. 2 ap.11, județul Bihor.
● P r i n s e n t i n ț a c i v i l ă n r.
116/16.06.2016 în dosar
nr.324/866/2016 Judecătoria
Pașcani , instanța a hotărât
admiterea în partea acțiunii
formulată de reclamata Băbuță
Oana Maria CNP 2860328226525
cu domiciliul în orașul Tg.
Frumos, Strada Stefan cel Mare și
Sfant, BL. C3, SC.B, AP.1,
Județul Iași în contradictoriu cu
pârâtul Băbuță Mihăiță, CNP
1851029226750, cu domiciliul în
orașul Tg. Frumos, Strada Stefan
cel Mare și Sfant , BL. C3, SC.B,
AP.1, Județul Iași, reprezentat la
dezbateri de curator avocat
Cărăbuș Daniel. Declară desfăcută căsătoria înregistrată sub nr.
40/19.08.2011 în Registrul de
stare civilă a orașului Tg. Frumos,
din culpa exclusivă a pârâtului.
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Dispune ca autoritatea părintească asupra minorului Băbuță
Rareș-Mihai, născut la data de
18.12.2012 să se exercite exclusiv
de către reclamată. Stabilește
domiciliul minorului Băbuță
Rareș-Mihai la locuința mamei.
Obligă pârâtul la plata unei pensii
lunare de întreținere în favoarea
minorului Băbuță Rareș-Mihai,
născut la data de 18.12.2012, în
cuantum de 196 lei de la data
introducerii acțiunii (03.02.2016)
până la data de 30 aprilie 2016 și
în cuantum de 231 lei de la data
de 1 mai 2016 și până la majoratul minorului. Dispune ca
reclamata să revină la numele
avut anterior căsătoriei de
”MITOCARU”. Respinge restul
pretențiilor neîntemeiate. Ia act
că nu s-au solicitat chieltuieli de
judecată. Cu apel în 30 de zile de
la comunicare, cerere care se
dispune la Judecătoria Pașcani.
Pronunțata în ședință publică
din data de 16.06.2016.

SOMAŢII
● România (Instanţa) Judecătoria
Zărnești, sediul: Or. Zărnești,
Aleea Uzinei Nr. 9, jud. Brașov,
telefon: 0268/515786, fax:
0268/515785, emisă la 01.03.2016,
dosar nr. 2112/338/2014, termen de
judecată la data de 27.09.2016, ora
09.00/C3 civil. Somaţie. Prin
prezenta aducem la cunoștinţa
tuturor celor interesaţi a face
opoziţie la constatarea, ca efect al
prescripţiei achizitive, a dobândirii
dreptului de proprietate al petenţilor Motcă Aurel, Motcă Susana,
ambii domiciliaţi în comuna
Vulcan, sat Colonia 1 Mai, nr. 97,
jud. Brașov, au introdus la Judecătoria Zărnești, acţiune prin care
solicită să se constate că au
dobândit ca efect al prescripţiei
achizitive dreptul de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului
înscris în CF 105543 (nr. vechi
9073) Codlea nr. top. 6827/1/a- în
suprafaţă de 1904 mp, constituit
din fâneaţa și asupra imobilului
înscris în CF 105544, (nr. vechi
9073) Codlea nr. top. 6827/2/a- în
suprafaţă de 958 mp, constituit
din fîneaţă, că sunteţi invitaţi la
Judecătoria Zărnești, sala de
ședinţă, în data de 27.09.2016, ora
09.00 (C3/ Sala 1).

ADUNĂRI GENERALE
● Şedinţa comună a Consiliului
şi Comitetului director ale
Colegiului Psihologilor din
România va avea loc în data de 8
septembrie 2016, ora 10.00, la
sediul organizaţiei profesionale,
Bucureşti, Str. Stoian Militaru,
nr. 71, et.4, Camera de Consiliu.
Detalii pe www.copsi.ro
● Convenţia Naţională a Colegiului Psihologilor din România
va avea loc în data de 28 octombrie 2016, ora 10.00, în Aula
Magna a Universităţii Titu Maiorescu, situată în București, Calea
Văcărești, nr. 187, sector.4, în
cazul în care la prima convocare
condiţia de cvorum nu este
îndeplinită, şedinţa se convoacă
automat în data de 25 noiembrie
2016, ora 10.00, aceeași locaţie.
Detalii pe www.copsi.ro.
● Administratorul unic al SC
Suport Textil SA cu sediul in
Bucuresti, Soseaua Viilor nr.56,
sector 5, inregistrata la ORCTB
sub nr J40/723/1991, CUI RO
404157, la cererea actionarului
majoritar Franzese Francesco,
convoaca adunarea ordinara a
actionarilor la data de 22.08.2016
ora 12,00 la sediul societatii,
situat in Bucuresti, Soseaua Viilor
nr.56, sector 5, cu urmatoarea
ordine de zi. 1. Confirmarea
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ANUNȚURI

mandatului de administrare al
fostului administrator /prelungirea mandatului administratorului 2. Revocarea si alegerea/
prelungirea mandatului cenzorilor titulari si cenzorilor supleanti pentru o perioada de 3 ani .
3. Fixarea renumeratiei cuvenite
pentru exercitiul in curs al cenzorilor titulari si cenzorilor supleanti. In conformitate cu
dispozitiile art. 118 din Legea nr.
31/1990, in situatia in care prima
adunare nu se poate tine, nefiind
indeplinite conditiile legale si cele
prevazute in actul constitutiv cu
privire la cvorum, se convoaca
cea de-a doua adunare generala
ordinara a actionarilor la data de
23.08.2016 in acelasi loc, la
aceeasi ora si cu aceeasi ordine de
zi. Lista cuprinzand informatiile
cu privire la numele, localitatea
de domiciliu si calitatea profesionala ale persoanelor propuse
pentru functia de administrator,
cenzori se afla la dispozitia acionarilor, la sediul societatii, putand
fi consultata si completata de
acestia.

LICITAŢII
● Subscrisa Via Insolv SPRL
scoate la vânzare începând cu
data de 25.07.2016 ora 13.00 prin
licitaţie publică în bloc a bunurilor (foreza electrică, parapet
interior, mai compactor, podeţ
trecere) aparţinând Vioboris Prest
SRL la preţul de inventar redus
cu 50% cu un discount pentru
vânzarea forţată de 30% de
23.013,61 lei fără TVA. Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la
licitaţie cu o zi înainte de data
licitaţiei. În cazul neadjudecării
vânzările vor fi reluate în zilele de
01.08.2016, respectiv 08.08.2016
la aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
● Subscrisa Via Insolv SPRL
scoate la vânzare începând cu
data de 25.07.2016 ora 14.00 prin
licitaţie publică în bloc a bunurilor (placa compactoare,aparat
preparat cafea,aparat sudura
Telwin, stocuri băuturi, autoturism Citroen Jumper-lipsa motor
şi cutie viteza,smart tv led
Panasonic) aparţinând EPO
Construct SRL la preţul de
inventar redus cu 50% şi cu un
discount pentru vânzarea forţată
de 30% de 17.551,43 lei fără TVA.
Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. În cazul neadjudecării vânzările vor fi reluate în
zilele de 01.08.2016, respectiv
08.08.2016 la aceeaşi oră la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800.
● Subscrisa Via Insolv SPRL
scoate la vânzare începând cu
data de 25.07.2016, ora 15.00 prin
licitaţie publică bunuri mobile la
valoare de evaluare redusă cu
50% (Dacia Drop Side 20061.020,50 lei; preţurile includ
TVA) şi stoc marfa materiale de
construcţii, sanitare la preţul de
inventar redus cu 50% şi cu un
discount pentru vânzarea forţată
de 30% aparţinând Clarex Impex
SRL. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de

data licitaţiei. În cazul neadjudecării vânzările vor fi reluate în
zilele de 01.08.2016, respectiv
08.08.2016 la aceleaşi ore la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800.
● Subscrisa Via Insolv SPRL
scoate la vânzare începând cu
data de 26.07.2016, ora 13.00 prin
licitaţie publică proprietate
imobiliară (teren-3779mp şi C1 şi
C2) situate în com Gura Vitioarei,
sat Bughea de Jos, tarla 3, parcela
F144, jud. Prahova la preţul de
evaluare redus cu 40% (66.238,80
lei fără TVA) aparţinând Floreal
Construct SRL SRL. Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. În cazul
neadjudecării vânzările vor fi
reluate în zilele de 02.08.2016,
respectiv 09.08.2016 la aceleaşi
ore la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/ fax 0244 519800.
● Institutul de Studii pentru
Ordine Publică cu sediul în Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160,
Sector 4, organizează licitaţie
publică cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a
suprafeţei utile de 3 mp, aflată în
incinta pavilionului dormitoare
cursanți, pentru instalarea unei
maşini de splălat rufe şi a unui
uscător de rufe. Persoanele interesate se vor prezenta la sediul
unităţii I.S.O.P. din Bucureşti,
Şos. Olteniţei nr. 158-160, Sector
4, de unde, în perioada 23.07.12.08.2016, orele 12,00-14,00, pot
solicita în scris fişa de date a
achiziţiei, care se obţine contra
sumei de 5,00 lei.
● Anunț privind organizarea
licitației de vânzare de masă
lemnoasă pe picior. Organizatorul
licitaţiei: Primăria Comunei Șaru
Dornei cu sediul în satul Neagra
Șarului, comuna Șaru Dornei, nr.
138A, județul Suceava,
tel.0230.574.463, fax.
0230.574.558, e-mail: primaria@
saru-dornei.ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 04 august 2016,
ora 11.00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;
Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.924/2015, cu modificările şi
completările ulterioare. Data şi
ora organizării preselecţiei: 28
iulie 2016, ora 11.00. Data şi
ora-limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
27 iulie 2016, ora 15.00. Lista
partizilor care se licitează, preţul
de pornire a licitaţiei şi pasul de
licitare pentru fiecare partidă
sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro.Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este de 2.343mc specia răşinoase, din care pe natură de
produse: produse principale:
756(mc); produse secundare:
803(mc); produse accidentale: 784
(mc). Masa lemnoasă pe picior nu
provine din fondul forestier
proprietate publică certificat.
Masa lemnoasă pe picior rămasă
neadjudecată după încheierea
licitaţiei nu se poate adjudeca
prin negociere, urmând ca pentru
aceasta sa se organizeze o nouă
licitaţie în condiţiile prevăzute de
reglementările legale în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi

joi / 21 iulIE 2016
procurat de la sediul organizatorului începând cu data de: 21 iulie
2016. Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
● Lichidator judiciar provizoriu,
societăţi profesionale de insolvenţă,
asociate prin contract, YNA
Consulting SPRL şi Consultant
Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin,
str. Mărăşeşti, nr.18, jud.Mehedinţi,
anunţă licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea bunurilor imobile
existente în proprietatea debitoarei
SC IZOMETAL-MAGELLAN
SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C.Brătianu, nr.11,
parter, camera 2, judeţul Mehedinţi,
înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului Mehedinţi sub nr.
J25/276/2012, având cod de identificare fiscală nr.6633311, aflată în
faliment, in bankruptcy, en faillite,
conform sentinţei nr.177/2016 din
şedinţa publică din data de
16.05.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosar
nr.6902/101/2012, după cum
urmează: 1.proprietate imobiliară
de tip industrial- hale comercial-depozitare şi birouri, situate în localitatea Timişoara, str.E.Baader, nr.13,
judeţul Timiş, compusă din: clădire
birouri P+1E+M având suprafaţa
de 1.015mp, CF410601 Timişoara,
nr.Cadastral 722/13/4/5/2; depozit,
magazie metalică şi birou depozit
având suprafaţa de 2.688mp,
CF410598 Timişoara, nr. Cadastral
722/13/4/2; teren intravilan în
suprafaţă de 951mp, CF410600
Timişoara, nr. Cadastral 722/13/4/4,
la preţul de pornire a licitaţiei de
618.360,00Euro, valoarea nu
include TVA. Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor
imobile, o reprezintă Sentinţa
nr.151 din şedinţa publică din data
de 23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.
6902/101/2012/a102, prin care s-a
dispus ridicarea suspendării. Licitaţia va avea loc la punctul de lucru
al debitoarei situat în localitatea
Timişoara, str.Enric Baader, nr.13,
jud.Timiş, la data de 01.08.2016,
ora 13.00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va
fi reluată, în aceleaşi condiţii, în
fiecare zi de marţi a săptămânii, ora
13.00, până la valorificarea tuturor
bunurilor imobile descrise mai sus.
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de
sarcini şi consemnarea unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul unic de
insolvenţă deschis la Banca Comerc i a l ă C a r p a t i c a , s u b n r.
O98CARP036000766158RO01.
Invităm pe toţi cei care vor să se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop şi pâna la acel termen
să depună oferte de cumpărare.
Somăm pe toţi cei care pretind
vreun drept asupra imobilelor să
anunţe lichidatorul judiciar înainte
de data stabilită pentru vânzare în
termen, sub sancţiunea prevazută
de lege. Informaţii suplimentare,
privind bunurile scoase la licitaţie,
la telefoanele: 0252/328.293,
0744.528.869, 0252/354.399,
0742.592.183, 0256/220.827 sau
0745.267.676 şi pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro
● Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă
pe picior. Organizatorul Licitaţiei:
Comuna Zagon, Zagon nr. 114, jud.
Covasna, tel: 0267-343.022, fax
0267-343.022, e-mail: office@primariazagon.ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 05.08.2016, ora 11:00.
Locul desfăşurării licitaţiei: Zagon
nr. 114, jud. Covasna. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.

Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiei:
01.08.2016, ora 12:00. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 29.07.2016,
ora 12:00. Lista partizilor care se
licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitaţie pentru
fiecare partidă în parte sunt afisate
la sediul organizatorului si pe siteul www.ocoalederegim.ro, după
cum urmează: Nr. Crt./ Nr. partidă /
preţul de pornire a licitaţiei / Pasul
de licitaţie. 1 / 763 / 100 /5,0. 2 / 897
/ 120 / 6,0. 3 / 906 / 90 / 5,0. 4 / 915/
120 / 6,0. Volumul total de masă
lemnoasa pe picior oferit la licitaţie:
2727 mc, din care pe natura de
produse: - produse principale – mc,
- produse secundare – 2115 mc;
Produse igiena – mc. – produse
accidentale – 622 mc şi, respectiv, pe
specii şi grupe de sortimente. – răşinoase – 1885 mc; - fag – 657 mc; stejari – mc; - diverse tari – 178 mc;
- diverse moi – 17 mc. Masa
lemnoasa pe picior oferită spre
vânzare nu provine din fondul
forestier proprietate publică certificata. Masa lemnsoasa pe picior
ramsa neadjudecata după
încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de prezentul
regulament şi de alte reglementări
în vigoare. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de
21.07.2016. Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: pentru masa lemnoasa rămasă
neadjudecata la data de 05.08.2016
se va face reluarea licitaţiei în dată
de 12.08.2016. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi adresa

organizatorului licitaţiei: comuna
Zagon, Baciu Mariana, tel 0267343.022, e-mail office@primariazagon.ro. Organizator Comuna
Zagon

PIERDERI
● Pierdut Certificat de identificare fiscală, 17230535 -TEROM,
punct de lucru Ghimbav, str.
Făgăraş, nr. 574. Declar nul.
● Pierdut Atestate transport
marfă şi transport persoane pe
numele Pătraşcu Marius Ciprian,
din Piteşti, eliberate de A.R.R.
Argeş. Se declară nule.
● Pierdut Contract construire
475/1966 si Proces-verbal din
15.12.1966, pe numele Olteanu
Constantin si Olteanu Georgeta.
Le declar nule.
● Pierdut Contract de inchiriere
N/42/21.12.2015 din Registrul
u n i c d e i n r e g i s t r a r e n r.
555/16.12.2015, Act aditional nr.1
cu nr.3 64/08.08.2013, Fisa de
calcul nr. AA364/08.08.2013, pe
numele Otvos Marius. Le declar
nule.
● Pierdut Proces-verbal predare-primire apartament, pe numele
Teodorescu Guta Tudor. Il declar
nul.
● Pierdut Atestat Transport
Marfa si Atestat ADR pe numele
Iordachescu Dumitru-Eugeniu. Le
declar nule.
● Piedut certificat de înregistrare
seria B nr. 2991621, aparţinând SC
Kiefer Agrar Produkt SRL, com.
Perieţi, Sat Păltiniş, CUI: 33944480,
J21/2/2015. Se declară nul.

● Pierdut Certificat constatator al
Gintonic SRL, inregistrata in
Registrul Comertului sub nr.
J40/6929/2002, CUI 14792849,
emis la data de 08/06/2015 in baza
declaratiei-tip privind activitatile
desfasurate la sediul social, din
Bucuresti, str.Aurel Vlaicu, nr.6,
sect.2. Se declara nul.
● Pierdut Certificat constatator al
Young&Rubicam SRL, inregistrata in Registrul Comertului sub
nr. J40/7870/2010, CUI 27291947,
emis la data de 19/11/2015 in baza
declaratiei-tip privind activitatile
desfasurate la sediul social, din
Bucuresti, str.Aurel Vlaicu, nr.6,
etaj, vila corp de cladire A1,
sect.2. Se declara nul.
● Pierdut Certificat constatator al
Cohn&Jansen Advertising SRL,
inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/4815/2010, CUI
26904121, emis la data de
20/11/2013 in baza declaratiei-tip
privind activitatile desfasurate la
sediul social, din Bucuresti, str.
Aurel Vlaicu, nr.6, vila, corp de
cladire A1, parter, sect.2. Se
declara nul.
● Pierdut card pregătire profesională nr. 0142453001, eliberat la
data de 27.09.2013 de A.R.R.
Tulcea pe numele Dulgheru Ion.
Se declară nul.
● Declar pierdut (nul) contract de
vânzare- cumpărare cu plata în
rate nr. 27833/30252/19879 din
29.06.1993, eliberat de Regia Autonomă de Investiţii şi Administraţiei Locativă Imobiliara- R.A., pe
numele Bugalete Mihai şi Anica.
Publicitate

