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OFERTE SERVICIU
l  Firma Business Work and 
Coaching, din Germania, angajează 
şoferi profesionişti. CV-urile se pot 
depune la adresa de email: simo-
n a . b _ w _ c @ y a h o o . c o m .  Te l : 
0049.1722.139.258.

l Angajam promoteri pentru stran-
gerea de semnaturi si distribuire de 
f l a y e r e  i n  B u c u r e s t i .  A l e x 
-0756.195.919 

l Societate Comercială angajează 
instalator gaze cu experienţă. Relaţii 
la telefon: 0723.565.014

l C.S. OLIMPIA organizeaza 
concurs in data de 18.10.2016 pentru 
ocuparea a doua posturi vacante de 
economist IA. Detalii  la tel: 
021.250.51.55

l Fată pentru contabilitate primară 
cu experienţă, Dragonul Roşu. Tel. 
0767.600.088

l Romprest Security angajeaza 
agent paza in Otopeni.Salariul brut 
1.250lei, plata orelor de noapte si 
tichete de masa aferente zilelor 
lucrate.Program de lucru 12/24, 
12/48. Telefon 021.204.19.90

l Școala gimnazială Baia, cu sediul 
în comuna Baia, str. Republicii nr.23, 
județul Tulcea anunță scoaterea la 
concurs a unui post de secretar II 
studii superioare, perioada de depu-
nere a dosarelor este 28 sept. -11 oct. 
Selectarea dosarelor 12 oct.- 13 oct., 
proba scrisă/ practică- 18 oct. ora 
10.00, iar interviul 18 oct. ora 12.00.

l Universitatea Româno- Ameri-
cană cu sediul în Bucureşti B-dul. 
Expoziţiei nr. 1B, sectorul 1, anga-
jează prin concurs electricieni (studii 
medii, curs calificare electrician 
întreţinere şi reparaţii, experienţă în 
domeniu 3 ani) şi personal de pază 
(studii medii, certificat calificare 
profesională agent pază, atestat 
poliţie, experienţă în domeniu 3 ani, 
cazier). Informaţii la telefon: 
021/318.35.75.

l Primăria comunei Sîntana de 
Mureş organizează concurs pentru 
unei ocuparea funcției publice 
vacante de consilier clasa I gradul 
principal din cadrul Compartimen-
tului Disciplina în Construcții şi a 
unei funcții publice temporar vacante 
de consilier clasa I gradul principal 
din cadrul Compartimentului 
Agricol. Condiţiile de desfăşurare a 
concursurilor: data până la care se 
pot depune dosarele de înscriere: în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
al României–partea a III-a, respectiv 
până în data de data de 17 octombrie 
2016 la registratura primăriei; data, 
ora şi locul organizării probei scrise: 
28 octombrie 2016, ora 10.00, la 
sediul Primăriei comunei Sîntana de 
Mureş, str.Morii, nr.26. Interviul se va 
susţine cu respectarea prevederilor 
art.56 alin.(1) din HG nr.611/2008. 
Condiţiile de participare la concurs: 
1.Pentru funcția publică vacantă de 
consilier clasa I gradul principal din 
cadrul Compartimentului Disciplina 
în Construcții: condiţii generale: 
candidaţii trebuie să întrunească 
condițiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 privind 

statutul funcționarilor publici, repu-
blicată 2, cu modificările şi completă-
rile ulterioare; condiţii specifice: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul inginerie civilă, arhitectură 
sau urbanism, vechime în speciali-
tatea studiilor minim 5 ani. 2.Pentru 
funcția publică temporar vacantă de 
consilier clasa I gradul principal din 
cadrul Compartimentului Agricol: 
condiţii generale: candidaţii trebuie 
să întrunească condițiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind statutul funcțio-
narilor publici, republicată 2, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; condiţii specifice: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţe administrative, agricol, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 5 ani. Dosarul de înscriere la 
concurs va cuprinde documente 
prevăzute de art.49 din HGR 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată şi completată. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul primăriei comunei Sîntana 
de Mureş, telefon 0265.323.517. 
Primar, Moldovan Dumitru.

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice Timişoara organizează concurs, 
conform HG 286/2011, la sediul 
unităţii, pentru ocuparea a 2 posturi 
contractuale vacante permanente de 
asistent medical principal. Desfăşu-
rarea concursului: -26.10.2016, ora 
11.00, proba scrisă; -28.10.2016, ora 
10.00, proba practică. 1.Cerinţele 
postului: Asistent medical principal: 
-Studii medii absolvite cu diplomă, 
specializare asistență medicală; 
-Diplomă/certificat obținere grad 
principal; -Abilităţi bune de comuni-
care, seriozitate, meticulozitate, 
adaptabi l i tate ;  -Respectarea 
normelor de disciplină; -Fără 
vechime. 2.Documente solicitate 
pentru dosarul de înscriere: -Cerere 
de înscriere la concurs adresată 
conducerii unităţii; -Copia actului de 
identitate +acte de stare civilă; 
-Copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor, specializărilor sau 
diferite cursuri efectuate; -Copia 
carnetului de muncă; -Cazier judi-
ciar; -Adeverinţă medicală; -Curri-
culum vitae; -Recomandare de la 
ultimul loc de muncă. Dosarele de 
înscriere se pot depune până la data 
de 11.10.2016, ora 15.00, la sediul 
Căminului pentru Persoane Vârst-
nice Timişoara -Compartimentul 
Contabilitate -Resurse Umane. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii din str.Inocenţiu Klein, nr.29. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la  
tel.: 0256.208.715 sau la sediul 
unităţii. 

l Teatrul Dramatic George Ciprian 
Buzău, cu sediul în localitatea Buzău, 
str.Nicolae Bălcescu, nr.50, judeţul 
Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a funcţiilor contractuale de execuţie 
vacante de: -Plasator, studii generale 
(1 post); -Operator lumini, studii 
medii, treapta I (1 post); -Consilier 
juridic, studii superioare, grad 1 (1 
post), conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 19.10.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
25.10.2016, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei de plasator sunt: 
-Studii generale; -Disponibilitate 
pentru program flexibil şi activităţi 
desfăşurate în weekend; -Nu este 

necesară vechime. Condiţiile speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei de 
operator lumini sunt: -Studii medii; 
-Autorizaţie electrician; -Vechime în 
specialitatea studiilor minim 1 an; 
-Cunoştinţe operare calculator; 
-Cunoştinţe minime de limbă străină 
de circulaţie internaţională; -Disponi-
bilitate la lucru în echipă; -Disponibi-
litate la program flexibil şi prelungit, 
activităţi desfăşurate în weekend şi la 
efectuarea de deplasări în ţară şi/sau 
în străinătate; -Cunoştinţe de operare 
calculator şi limbă străină dovedite 
cu acte justificative. Condiţiile speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei de 
consilier juridic sunt: -Studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul drept/
juridic; -Vechime în specialitatea 
studiilor minim 3 ani; -Cunoştinţe 
operare calculator; -Cunoştinţe 
minime de limbă străină de circulaţie 
internaţională; -Disponibilitate 
pentru program flexibil şi activităţi 
desfăşurate în weekend; -Cunoştinţe 
de operare calculator şi limbă străină 
dovedite cu acte justificative. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Teatrului George Ciprian 
Buzău, Bd.Nicolae Bălcescu, nr.50, 
Buzău, la Compartimentul Resurse 
Umane -Salarizare. Relaţii suplimen-
tare la sediul Teatrului George 
Ciprian Buzău, Bd.Nicolae Bălcescu, 
nr.50, Buzău, persoană de contact: 
G r i g o r e  M o n i c a ,  t e l e f o n : 
0757.571.778, fax: 0238.720.853, 
e-mail: teatrulgeorgeciprian@yahoo.
fr

l In conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011 actualizata, primaria 
municipiului Codlea, jud. Brasov, 
organizeaza concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi contractuale, 
vacante, in perioada 19-21.10.2016, la 
sediul Primariei municipiului 
Codlea, str.Lunga nr.33, dupa cum 
urmeaza: 3.) Administrator public 
Conditii de participare 
Conditi generale: a) Sa 
aiba cetatenia romana, 
s i  d o m i c i l i u l  i n 
R o m a n i a ;  b )  S a 
c u n o a s c a  l i m b a 
romana scris vorbit; c) 
Sa aiba varsta minima 
reglementata de preve-
derile legale d) Sa aiba 
capacitate deplina de 
exercitiu; e) Sa aiba o 
stare de sanatate 
corespunzatoare 
postului pentru care 
candideaza, atestata 
pe baza de adeverinta 
medicala eliberata de 
medicul de familie sau 
de unitatile sanitare 
abilitate; f) Sa nu fi 
fost condamnat defi-
nitiv pentru savarsirea 
unei infractiuni contra 
umanitatii statului ori 
contra autoritatii, de 
serviciu sau in lega-
tura cu serviciul, care 
impiedica infaptuirea 
justitiei, de fapt ori a 
unor fapte de coruptie 
sau a unei infractiuni 
savarsite cu intentie, 
care ar face-o incom-
patibila cu exercitarea 
functiei, cu exceptia 
situatiei in care a 
intervenit reabilitarea 
Criterii specifice: a) 
Studii superioare de 
l u n g a  d u r a t a  c u 
diploma de licenta; b) 
Are o vechime in 
specialitatea studiilor 
absolvite de minim 9 
ani c) Experienta in 

administratia publica la nivel de 
decizie -minim 3 ani d) Cunostinte de 
operare pe calculator 4.) Consilier 
juridic grad I, in cadrul Aparatului 
Permanent al Consiliului Local 
Conditii de participare: Conditi gene-
rale: a)Sa aiba cetatenia romana, si 
domiciliul in Romania; b) Sa 
cunoasac limba romana scris vorbit; 
c) Sa aiba varsta minima reglemen-
tata de prevederile legale d) Sa aiba 
capacitate deplina de exercitiu; e) Sa 
aiba o stare de sanatate corespunza-
toare postului pentru care candidea-
za,atestata pe baza de adeverinta 
medicala eliberata de medicul de 
familie sau de unitatile sanitare abili-
tate; f)Sa nu fi fost condamnat defi-
nit iv pentru savarsirea unei 
infractiuni contra umanitatii statului 
ori contra autoritatii, de serviciu sau 
in legatura cu serviciul, care impie-
dica infaptuirea justitiei, de fapt ori a 
unor fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie, care 
ar face-o incompatibila cu exerci-
tarea functiei, cu exceptia situatiei in 
care a intervenit reabilitarea Criterii 
specifice: a) Studii superioare de 
lunga durata cu diploma de licenta 
cu studii de drept; b) Are o vechime 
in specialitatea studiilor absolvite de 
minim 5 ani. Concursul va avea loc la 
sediul Primariei Municipiului Codlea 
str. Lunga nr.33 iar proba scrisa a 
concursului se va sustine in data de 
19.10.2016 orele-10:00. Data limita 
de depunere a dosarelor de partici-
pare la concurs, la Compartimentul 
Registratura al Primariei Munici-
piului Codlea este 11.10.2016. 
Conditii de desfasurare Selectarea 
dosarelor de inscriere Proba scrisa 
Interviu candidati admisi Data 
13.10.2016 19.10.2016 21.10.2016 
Ora-13,00 10,00 10,00 Locul Primaria 
municipiului Codlea Primaria muni-
cipiului Codlea Primaria munici-
piului Codlea Bibliografia si relatii 
suplimentare se pot obtine la 
Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Primariei municipiului 
Codlea, Perju Liliana secretara comi-
siei de concurs la numarul de telefon: 
0268/251650, int.122.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii  noştrii 
traco-daci au trăit 
u n i ţ i  p e  a c e s t e 
meleaguri de peste 
4000 ani, iar unirea 
întregului neam 
românesc într-un 
singur stat a fost 
realizat la 1 Decembrie 
1918. 0761.674.276, 0733.940.772

CITAȚII  
l Numita Oniga Angela Sînziana 
este citată în calitate de pârâtă la 
Judecătoria sectorului 5 Bucureşti în 
dosar nr.5062/285/2015 având ca 
obiect divorţ cu minori, reclamant 
fiind Oniga Dumitru Marius.

l Năstase Daniel este citat în data 
de 13.10.2016, ora 9,00 la Judecătoria 
Topoloveni, Argeş, în Dosar nr. 
2438/828/2015 având ca obiect divorţ 
cu minori în contradictoriu cu 
Năstase Mariana.

l Se citează paratul Dumitriu 
Dumitru cu domiciliul in com. Podu 
Turcului, sat Podu Turcului, str. 
Sorana Topa, nr. 43, jud. Bacău, la 
Judecătoria  Moineşt i ,  dosar 
2596/260/2015, termen 10.11.2016, 
obiect perfectare vânzare cumpărare, 
reclamant Hanganu Jan.

l Numitul Gagiu Ion Gabriel cu 
ultimul domiciliu cunoscut in locali-
tatea Aninoasa, Str. Margine, nr. 24, 
judetul Dambovita, este citat la 
Judecatoria Targoviste pe data de 
Miercuri, 02.11.2016, ora 08.30, 
completul c8-civil, camera 2 in cali-
tate de parat dosarul civ. nr. 
538/315/2016, in procesul de divort 
cu copii cu reclamanta Gagiu Geor-
geta Gabriela.

l Se citează Babii Vasile, fiul lui 
Gheorghe şi Maria, născut la 
20.12.1965, cu ultimul domiciliu în 
satul şi comuna Corni, judeţul Boto-
şani, la Judecătoria Botoşani, dosar 
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3373/193/2016 pentru termenul din 
20.10.2016, ora 8.30, pârât în proces cu 
Babii Bianca Teodora şi Babii Camelia 
Mihaela, pentru declararea judecăto-
rească a morţii lui Babii Vasile.

l Amitroaie Nicoleta, cu ultimul 
domiciliu în Botoşani, str. Mărului nr. 
1A, este chemată la Judecătoria 
Botoşani, la data de 28 octombrie 
2016 în calitate de pârâtă în dosar nr. 
8302/193/2016.

l Saim Erkan, cu domiciliul în 
Turcia, Istambul, strada Mustafa 
Kemalpasa, nr.33, este chemat la 
Judecătoria Craiova în dosarul 
nr.28851/215/2014, complet de jude-
cată CCOM1, pentru ziua de 
19.10.2016, ora 10.30, în calitate de 
intervenient forţat, în proces cu 
Dumagas Transport SA -reclamant şi 
pârâţii Ergosigorta AS şi Carom 
Broker de Asigurare SA.

l Craciun Marian si Craciun 
Elena,cu ultimul domiciliu cunoscut 
in orasul Braila, Calea Calarasilor, nr. 
55,bl. 3, sc. 1, et. 4, ap. 8, jud. Braila, 
sunt citati in calitate de intimati la 
Judecatoria Braila -Sectia I civila, 
orasul Braila, Calea Calarasilor, 
nr.47, jud.Braila, camera Sala 1 Jude-
catorie, Complet c 2 civil, in dosarul 
civil nr. 4383/196/2016, cu termen de 
judecata la 29 septembrie 2016, ora 
09:00, pentru fond-contestatie la 
executare,in proces cu intimata 
Banca Comerciala Romana S.A. si 
contestatoarea Directia de Investi-
gare a Infractiunilor de Criminalitate 
Organizata si Terorism.

l Se citează Pătrăşescu Dan-Octa-
vian  cu ultimul domiciliu cunoscut  
in Arad, str. Gurban nr. 5 in data de 
12.10.2016 la Judecătoria Arad ,sala 
215, ora 8.30, în dosar nr. 385/55/2015 
în proces cu Neamţ Ileana.

l Se citează numitul Rosenfeld 
Constantin, in calitate de parat,  cu 

ultimul domiciliu  in Bacau, str. 
Vantului nr. 16, judetul Bacau  la 
Judecătoria Chisineu-Cris, din Chisi-
neu-Cris str. Garii, nr. 24,judetul 
Arad, ,sala 3, complet C3-2014,  ora 
9.00,  dosar nr. 456/210/2016, in ziua 
de 12.10.2016, in process cu Tarita 
Mihaela, in calitate de reclamanta, 
avand ca obiect exercitarea autori-
tatii parintesti. In caz de neprezen-
tare se va judeca in lipsa. / 26.09.2016

l Numitul Joan Por, cu domiciliul 
necunoscut, este citat la Judecătoria 
Braşov, la data de 18.10.2016, ora 
09.00, camera J2, în calitate de pârât 
în dosarul civil nr. 24877/197/2015, 
având ca obiect uzucapiune, în 
contradictoriu cu reclamanţii Puşcău 
Rodica, Şerban Ioan, Şerban Nicolae 
Horia.

l Societatea EAST Europe Energy 
S.R.L. cu ultimul sediu cunoscut în 
Bucureşti,  B-dul Basarabia 68, Lot 
10, etaj 4, ap. 9, sector 2, România, 
nr. Reg. Com. J40/1009/2012, C.U.I. 
29630616, este citată la Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă, C 
35- Fond, în data de 17.10.2016, ora 
8.30, în calitate de debitor, în dos. nr. 
44585/3/2015, în contradictoriu cu 
Tempos Serv S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 
240, bl. 59A, ap.97, sector 2, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/9331/1997, C.U.I. RO9995561, în 
calitate de creditor, în procesul având 
ca obiect pretenţii- ordonanţă de 
plată- O.U.G. 119/2007/ art. 1014 
CPC.

l S.C. Savulescu Broker de Asigu-
rare Reasigurare S.R.L. este chemat 
în instanţa din România Judecătoria 
Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 13, 
Giurgiu, jud. Giurgiu, camera 4, 
Complet civil, în ziua de 2 noiembrie 
2016, ora 8:30, în calitate de pârât, în 
proces cu ABC Asigurari Reasigurari 
S.A., C.U.I. 9438013, în calitate de 
reclamant– nr. dosar 11518/236/2014.

DIVERSE  
l DNA Rita Weissman nascuta in 
Dorohoi in 1930 este mult rugata sa-l 
contacteze pe Benno Rosen la 
numarul de telefon 0049210431224

l În cadrul  Programului Național 
de Cadastru şi Carte Funciară, UAT 
Oraş Isaccea, județul Tulcea, anunță 
afişarea/publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului întocmite de 
către persoana autorizată SC Topo 
Consult SRL pentru sectoarele 
cadastrale 1, 2, 4, 12, 19, pe data de 
03.10.2016, la avizierul primăriei, 
precum şi pe site-ul oficial: www.
isaccea.ro

l Societatea Slow Energy Europe 
SRL,  t i tu lar  a l  pro i ec tu lu i 
"Construire si Dotare Pensiune 
Turistica Eficienta Energetic in 
Orasul Predeal, Jud.Brasov", anunta 
publicul interesat asupra luarii deci-
ziei etapei de incadrare, de catre 
APM Brasov, de aprobare a dezvol-
tarii proiectului, in cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului 
asupra mediului si de evaluare 
a d e c v a t a ,  p e n t r u  p r o i e c t u l 
"Construire si Dotare Pensiune 
Turistica Eficienta Energetic in 
Orasul Predeal, Jud.Brasov", propus 
a fi amplasat Timisul de Sus, Poiana 
lui Manole, Str. Tractorului, Oras 
Predeal, Jud.Brasov. Proiectul deci-
ziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul APM Brasov din Brasov, str. 
Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi, 
intre orele 8.00-16.00 si vineri, intre 
orele 8.00-14.00. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii 
la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 5_zile de la data publi-
carii prezentului anunt.

l SC OMV Petrom SA, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
Raportului privind impactul asupra 
mediului pentru proiectul “Lucrari 
de amenajare careu foraj sonda H22 
I n d e p e n d e n t a ” ,  i n  c o m u n a 
Branistea, judetul Galati, propus a fi 
realizat in extravilanul comunei 
Branistea, T3/3, P1, P2, P3, jud. 
Galati. Tipul deciziei posibile luate de 
Agentia pentru Protectia Mediului 
Galati poate fi emiterea sau respin-
gerea acordului de mediu. Raportul 
poate fi consultat la sediul APM 
Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si 
la sediul SC OMV Petrom SA din 
Buzau, str. Transilvaniei, nr. 1, 
judetul Buzau, in zilele de luni - joi, 
intre orele 08:30-16:00 si vineri intre 
orele 8:30-13:30. Documentul menti-
onat este disponibil si la urmatoarea 
adresa de internet: http://apmgl.
anpm.ro/Reglementari/Acordul de 
mediu/Rapoarte EIA si Studii EA. 
Dezbaterea publica a raportului 
privind impactul asupra mediului va 
avea loc la Primaria Branistea, 
comuna Branistea, judetul Galati, in 
data de 19.10.2016, incepand cu orele 
14:00. Publicul interesat poate trans-
mite in scris comentarii/opinii/obser-
v a t i i  p r i v i n d  d o c u m e n t u l 
susmentionat la sediul APM Galati, 

pana la data de 19.10.2016 (data 
dezbaterii publice).

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Gherghiţa, din judeţul Prahova, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.1, începând cu data 
de 3 octombrie 2016, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei Gher-
ghiţa, conform art.14, alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

LICITAȚII  
l Comuna Draguşeni, județul Iaşi, 
organizează licitație publică în data 
de 10 octombrie 2016, ora 11:10 în 
vederea închirierii păşunii comunale 
în suprafață de 243,67 ha. Înscrierile 
la licitație se fac până pe data de 10 
octombrie 2016, ora 11:00 la registra-
tura Primăriei Drăguşeni iar docu-
mentația de atribuire se poate 
achiziționa până la ora 9.00. Relații 
suplimentare la tel./ fax: 0232256620, 
primaria_drag@yahoo.com.

l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
pornind de la valoarea de evaluare 
redusa cu 50% urmatoarele bunuri 
mobile apartinand Foraj Bucuresti 
SA: Instalatie de foraj Aquadrill 1000 
II, B 16 FRD, pret 43.900 lei; insta-
latie de foraj Ingersoll Rand T3W, B 
29 THG, pret 43.000 lei; instalatie de 
foraj FA 32 si turla de foraj FA 32, B 
31 UKG, pret 23.850 lei. Toate pretu-
rile sunt fara TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar 
şi vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data 
de 05.10.2016, ora 14:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. 
In cazul neadjudecării, licitatiile vor 
fi reluate la 12.10.2016, 19.10.2016, 
26.10.2016, 02.11.2016 respectiv 
09.11.2016 la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Primăria comunei Mărculeşti, cu 
sediul în comuna Mărculeşti, strada 
Dumitru N. Seceleanu nr. 1, judeţul 
Ialomiţa, cod fiscal 17541604, tel / 
fax 0243 279384, anunţă organizarea 
licitaţiei publice în vederea vânzării a 
două terenuri, proprietate privată a 
comunei Mărculeşti, situate în intra-
vilanul comunei Mărculeşti, incinta 
fostului CAP Mărculeşti, categoria 
de folosinţă curţi – construcţii. 
Elementele de identificare a fiecărui 
teren sunt: 1.Teren în suprafață de 
2018 mp, situat în tarlaua 943, 
parcela 1, lot. nr. 5, CF nr. 194 a 
comunei Mărculeşti, nr. cadastral 
385/1/5 ; 2.Teren în suprafață de 4723 
mp, situat în tarlaua 943 / 5, parcela 
1, CF nr. 20938 a comunei Mărcu-

leşti, nr. cadastral 20938; Preţul 
minim de pornire a licitaţiei este de 
6,2 lei / mp. Caietul de sarcini se 
poate achiziţiona de la sediul Primă-
riei comunei Mărculeşti, contra 
sumei de 25 lei, achitată în numerar 
la casierie, începând cu data de 
27.09.2016. Cererile de înscriere la 
licitație se pot depune până la data 
de 13.10.2016, ora 10.00, la registra-
tura Primăriei comunei Mărculeşti. 
Licitaţia publică se va desfăşura în 
data de 13.10.2016, ora 11.00, la 
sediul Primăriei comunei Mărculeşti.

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 comer-
cial situat in Mun.Iasi, 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 vanzare  
de 423.218,25 lei ( fara TVA) ( 45% 
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 29.09.2016 si in data 
de 06.10.2016, 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 30 septem-
brie  2016 si in data de 07.10.2016 
orele  15.00, şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 30.08.2015. Adjude-
carea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de orga-
nizare şi desfăşurare a licitaţiei. 
Regulament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul lichi-
datorului. Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul 
de organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la 
licitatie 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 29.09.2016 si in 
data de 06.10.2016 ora 15.00.  Relaţii 
suplimentare se pot obţine: la telefoa-
nele: 0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l  D o s a r  d e  e x e c u t a r e  n r. 
6077/07.12.2012. Anunţ privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 
2016 luna Septembrie ziua 12. În 
temeiul art. 250 alin.(1) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de proce-

dură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 18.10.2016, 
ora 9.00, la sediul U.A.T. Oraş  
Pucioasa din str. Fântânelor nr.7, 
judeţ Dâmboviţa, se va vinde prin 
licitaţie publică, prin prezentare de 
oferte, următorul bun mobil, proprie-
tatea debitorului Munteanu Victor, cu 
domiciliul în oraşul Pucioasa, str.
Rândunelelor, Bl. D1, Sc.A, Ap.4 jud. 
Dâmboviţa, dosar de executare nr. 
6077/07.12.2012. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară (se vor 
indica drepturile reale şi privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este 
cazul): Autoturism BMW 320 D, 
nr.identificare 
WBAAS710XOFY18500, an 2003, 
cap. cilindrică -1995 cmc, culoarea 
-alb, nr. înmatriculare DB-06-XIX, 
carburant -motorină, puterea moto-
rului -110 kw, preţul de evaluare sau 
de pornire a licitaţiei este de 6.828 
(lei), fără T.V.A. Invităm pe toţi cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce se vând să înştiinţeze 
despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea 
bunului sunt invitaţi să prezinte, 
până la data şi ora stabilită pentru 
vânzare şi să depună la registratura 
U.A.T. Oraş Pucioasa, cu o zi  înainte 
de data fixată pentru licitaţie, 
respectiv până în data de 17.10.2016, 
orele 15.00, următoarele documente: 
-oferta de cumpărare însoţită de: 
-dovada plăţii taxei de participare 
reprezentând 10%  din preţul de 
pornire al licitaţiei, făcută la casieria 
U.A.T. Oraş Pucioasa, sau la Trezo-
reria oraşului Pucioasa în contul 
RO09TREZ24A51020103200130X 
(U.A.T. Oraş Pucioasa CIF 4280302), 
sau dovada constituirii garanţiei sub 
forma scrisorii de garanţie bancară, 
la cursul de schimb din ziua depu-
nerii ofertei de cumpărare; -împuter-
nicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; -pentru persoanele juridice 
de naţionalitate română, copie de pe 
Certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului; -dovada emisă de orga-
nele fiscale că nu au obligaţii fiscale 
restante (certificat fiscal emis de 
organul fiscal de la domiciliul ofer-
tantului sau şi de la U.A.T. Oraş 
Pucioasa); -pentru persoanele juri-
dice străine, actul de înmatriculare 
tradus în lb. română; -pentru persoa-
nele fizice române, copie după actul 
de identitate; -pentru persoanele 
fizice străine, copie după paşaport; 
Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestaţie 
la instanţa judecatorească compe-
tentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoştinţă, 
în conformitate cu prevederile 
art.260-261 din Legea nr.207/2015, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Potrivit  dispoziţiilor art.9 alin.
(2) lit.d) din Legea nr.207/2015, când 
urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa la 
sediul nostru sau la tel.0245/232.277 
interior 222. Data afişării: 26.09.2016. 
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Conducatorul organului fiscal local  
-Primarul U.A.T. Oraşul Pucioasa 
-Ing. Ana Constantin Emilian; şef 
biroul venituri - Ec. Solomon 
Gabriela; inspector executor fiscal  
-Ec. Ilioan Elena.

l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.B - dul 
Carol I, nr.73, jud.Mehedinţi, 
J25/173/1996, CIF: 8347596, aflata  
în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
5772/101/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinți, prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de Popescu Emil, cu 
sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare: - stoc rame de ochelari in 
suma de 135.960,00 lei; - stoc lentile 
de ochelari in suma de 273.540,00 lei; 
- stoc accesorii ochelari in suma de 
1.880, lei; - obiecte de inventar in 
suma de 7.645,00 lei. Preţurile nu 
includ T.V.A. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str .Zăbră-

uțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data 
de 10.10.2016 orele 1500. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi 
să depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licitaţiei 
şi să achiziționeze caietul de sarcină 
în suma de 250,00 lei cu cel puțin 
2(două) ore înainte de ora licitației. 
Contul unic de insolvență al debi-
toarei SC Ortoptimed SRL Dr.Tr.
S e v e r i n  e s t e : 
RO30WBAN2511000026501024 
deschis la Intesa Sanpaolo SA Sucur-
sala Dr.Tr.Severin. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de 
licitaţie din data de 10.10.2016 să 
depună oferte de cumpărare şi docu-
mentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină până la data de 
10.10.2016 orele 13,00 la adresa 
menționată anterior respectiv locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi. In cazul 
nevalorificarii bunurilor mobile 
descrise anterior la data de 
10.10.2016, licitația publică cu stri-

gare se va relua la data de 31.10.2016, 
respectiv 21.11.2016 la aceiaşi ora şi 
în aceleaşi condiții. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile descrise anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Precizăm faptul că bunurile 
mobile descris mai sus se vând libere 
de sarcini, precum ipoteci, garanții 
reale mobiliare sau drepturi de 
retenție, de orice fel, ori măsuri 
asiguratorii cu exceptia masurilor 
asiguratorii sau masurilor preventive 
specifice, instituite in cursul proce-
sului penal conform dispozițiilor art. 
53 din Legea 85/2006. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar din loc. 
Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
j u d e ţ u l  M e h e d i n ţ i ,  t e l e f o n 
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau 
la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro.  Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

l SC Unic Trans SRL Dr. Tr. Severin 
în faliment, in bankruptcy, en faillite 
J25/682/2005; CIF 18179880; Dr. Tr. 
Severin, str. Brîncoveanu, nr. 12, bl. 3, 
sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi reprezen-
tată prin lichidator judiciar Consul-
tant Insolvenţă SPRL, sediul social în 
Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Petre 
Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1,  
jud. Mehedinţi, tel. 0742592183; fax: 
.0252/356399. Publicaţiei de vânzare 
privind licitaţia din data de 
11.10.2016. Debitorul SC Unic Trans 
SRL cu sediul social in localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Brancoveanu, nr. 12, 
bl. 3, sc. 2, ap. 1, judetul Mehedinti, 
cod identificare fiscala 1817880, 
inmatriculata in Registrul Comer-
tului sub nr. J25/682/2005, aflata in 
procedura de faliment, dosar nr. 
10387/101/2010 prin lichidator judi-

ciar, Consultant Insolventa SPRL, cu 
sediul profesional ales in Municipiul 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 
7A, judetul Mehedinti, scoate la 
vanzare la un pret diminuat cu 50% 
fata de pretul stabilit prin raportul de 
evaluare: -Bunul imobil *teren extra-
vilan* situat in Dr. Tr. Severin, 
judetul Mehedinti, carte funciara 
53734, numar cadastral 6798, a loca-
litatii Dr. Tr. Severin, in suprafata de 
10001,00 m.p., la un pret de pornire 
al licitatiei de 20000,00 euro ce se vor 
achita in lei la cursul BNR din ziua 
platii. Licitatia va avea loc în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 
11.10.2016 orele 14,00. Participarea 
la licitatie este conditionata de 
consemnarea in contul nr. RO32 
RZBR 0000 0600 1382 6488 deschis 
la Raiffeisen Bank Sucursala 
Drobeta Turnu Severin, pana la ince-
perea licitatiei a unei cautiuni de 10% 
din pretul de pornire al licitatiei si 
achizitionarea caietului de sarcini. In 
cazul nevalorificarii bunului imobil 
descris anterior la data de 11.10.2016, 
licitația publică cu strigare se va 
relua la data de 18.10.2016, 
25.10.2016, respectiv 01.11.2016 la 
aceiaşi ora şi în aceleaşi condiții. 
Relatii suplimentare la telefoanele 
0742592183, 0252/354399 sau la 
sediul profesional al lichidatorului 
din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehe-
dinti. Lichidator Judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL 

PIERDERI  
l Pierdut card tahograf nr. 
00000000013I8001, pe numele 
Nicolae Florin. Il declar nul.

l SC Mas Law SRL, cu sediul în 
com. Ţuglui, Sat Jiul, jud.Dolj, iden-

tificată prin CUI: RO30470241, 
J16/1165/2012, declară nul Certifi-
catul Constatator de Autorizare 
conform Legii nr. 359/2004, nr. 
15352/27.03.2014.

l SC Sky Alleys SRL CUI: 
36523523, Reg.Com: J23/3711/2016. 
14/09/2016, sediul: Sat Domnesti, 
Comuna Domnesti, Str. Chimirului, 
Nr. 9, Judet Ilfov declara ca a 
pierdut Certificat de inregistrare 
Seria B Nr. 3350775 si Certificat 
Constatator eliberat pe baza decla-
ratiei pe propia raspundere inregis-
trata sub nr. 61401 din 07/09/2016. 
Le declara nule.

l Subscrisa Green Environment 
Support SRL, înmatriculată la ORC 
sub nr.J40/14450/2013, având CUI: 
28514770, declară pierdut certifi-
catul constatator emis în baza Legii 
359/2004 pentru sediul secundar 
situat în Bucureşti, Sector 1, Calea 
Victoriei, nr.190, etaj 2, ap.5. Îl 
declarăm nul.

l Subscrisa PMC Green Fuels SRL, 
înmatriculată la ORC sub nr.
J40/1772/2007, CUI: 26728572, 
declară pierdut certificatul de înre-
gistrare, precum şi certificatele 
constatatoare emise în baza Legii 
359/2004. Le declară nule.

l Subscrisa Urban Total Solutions 
SRL, înmatriculată la ORC sub nr.
J40/1934/2009, CUI: 25112328, 
declară pierdut certificatul de înre-
gistrare, precum şi certificatele 
constatatoare emise în baza Legii 
359/2004. Le declară nule.

l S.C. SELENAR S.R.L. cu sediul 
în Bragadiru, Şos. Alexandriei nr. 
229, judeţ Ilfov, înmatriculată în 
Registrul Comerţului cu număr 

J23/1431/2004, C.U.I. 6869240 
anunţă pierderea certificatelor 
constatatoare emise pentru punctele 
de lucru din: Municipiul Botoşani 
str. Colonel V. Tomoroveanu nr.6, sc. 
D, ap.4, judeţ Botoşani; Oraş Braga-
diru Şos. Alexandriei nr. 229, judeţ 
Ilfov şi Municipiul Botoşani str. 
Colonel V. Tomoroveanu nr.6, sc. D, 
ap.3, judeţ Botoşani. Le declarăm 
nule.

l S.C. IFMA S.A., cu sediul în 
Mogoşoaia, Şos. Bucureşti Târgo-
vişte nr.12A, Corp B, Jud. Ilfov, 
J23/626/2011, C.U.I. 448269 declară 
pierdute şi nule: două certificate 
constatatoare din 21.06.2016 emise 
în baza art.15 din Legea nr.359/2004 
conform declaraţiilor model 3 nr. 
43029/15.06.2016.

l Declar pierdut (nul) atestat 
membru cabină pe numele Lupu 
Cristian Constantin, nr. RO-13-
3040, eliberat de A.A.C.R.

l Marin Camelia declar pierdute 
(nule): -schiţa apartamentului din 
Splaiul Unirii nr.12, bloc B6, sc.3, 
etaj 3, ap. 82, sector 4; -anexa nr.1 la 
contractul de vânzare- cumpărare 
c u  p l a t a  ( i n t e g r a l )  n r . 
1120/21.11.1994; -fişa de calcul al 
prețului de vânzare; -anexa nr. 2 la 
contractul de vânzare- cumpărare 
c u  p l a t a  ( i n t e g r a l )  n r . 
1120/21.11.1994.

l S.C. CLEOCRIA S.R.L. sediul 
Ilfov, Corbeanca, C.U.I. 35445710, 
declar pierdută atribuire serie fiscală 
de la D.G.P.F. pentru casa de marcat 
tip A100S, seria ED404732 seria 
fiscală a aparatului MB 0468186814 
de la data 02.02.2016, cu punctul de 
lucru la adresa B-dul Poligrafiei nr. 
52-54, Stand 282, sector 1.

ANUNȚURI

publicitate

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 15222110. Nr. 
75950 din 26.09.2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației 
privind vânzarea următoarelor bunuri imobile, la sediul din strada 
Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 18.10.2016, 
ora 10.00: Teren extravilan, fără construcții speciale, în suprafață 
de 5000 mp, situat în localitatea Măneciu Ungureni, zona Lacul de 
acumulare, punct Plaiețu, tarla 71, parcela F962/ 3, județ 
Prahova, identificat cu nr. cadastral 1079, înscris în Cartea 
funciară sub nr. 4015. Prețul de pornire al licitației este de 78.004 
lei, exclusiv TVA. Anunțul nr. 75950/26.09.2016 poate fi consultat 
la sediul organului fiscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244. 
283006, persoană de contact: Vîlsan Liliana. Data afișării: 
27.09.2016.


