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OFERTE SERVICIU
Patiser, shaormar, modelator covrigi, preparator 
gogoşi, ajutor patiser din zona Colentina, 
Fundeni. Tel. 0764.630.710, 0734.198.439.

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie Cluj-Napoca, cu sediul în 
localitatea Cluj-Napoca, str.Horea, nr.13, 
judeţul Cluj, organizează concurs pentru un 
post temporar vacant de: Consilier gr.1 -un post 
temporar vacant; conform HG 286/23.03.2011, 
modificată şi completată cu Hotărârea 
nr.1027/11 noiembrie 2014, respectiv Hotărârea 
nr.427 din 10 iunie 2015. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în perioada: 
29.09.2015-05.10.2015, între orele 9.00-17.00, la 
sediul OTIMMC Cluj-Napoca, Str.Horea, nr.13. 
-Proba scrisă în data de 13.10.2015, între orele 
9.30-12.30; -Proba Interviu în data de 
19.10.2015, începând cu ora 9.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele cerinţe minime: -studii 
superioare în domeniul: economic; -vechime în 
specialitatea studiilor -minim 3 ani, 6 luni şi o 
zi; -cunoştinţe de operare pe calculator; -cunoş-
tinţe de limbă engleză; -bune aptitudini de 
comunicare. Relaţii suplimentare la sediul: 
OTIMMC Cluj-Napoca, persoană de contact: 
Oance Tiberia, telefon: 0264.487.224, fax: 
0264.487.244, e-mail: tiberia_oance@imm.gov.
ro. 

Primăria Comunei Pianu organizează la sediul 
său concurs pentru ocuparea postului contrac-
tual (vacante): 1.Funcționar în Centrul de 
informare turistică din Pianu de Jos -COR 
(4222). Condițiile de participare la concurs: 
Depunerea dosarului de concurs în intervalul 
01-16.10.2015, la Secretariatul Primăriei 
comunei Pianu, acesta având următorul 
conținut: Cerere de înscriere la concurs; CV din 
care să rezulte activitatea desfăşurată anterior; 
CI/BI în copie; Acte de studii -studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: 
turism, geografie -original şi copie; dacă studiile 
nu sunt în domeniul turismului este necesară 
dovada calificării ca agent de turism/ghid 
turistic; Cazier judiciar -original; Adeverință 
medicală care să ateste starea de sănătate şi să 
conțină mențiunea “apt pentru angajare”. 2.
Inspector de specialitate în administrația 
publică (COR 242203) din cadrul Biroului de 
Proiecte Europene. Condițiile de participare la 
concurs: Depunerea dosarului de concurs în 
intervalul 01-16.10.2015, la Secretariatul Primă-
riei comunei Pianu, acesta având următorul 
conținut: Cerere de înscriere la concurs; CV din 
care să rezulte activitatea desfăşurată anterior; 
CI/BI în copie; dovadă studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: 
economie, contabilitate, finanțe; Cazier judiciar 
-original; Adeverință medicală din care să ateste 
starea de sănătate şi să conțină mențiunea “apt 
pentru angajare”. Concursul se desfăşoară după 
următorul program: -în data de 20.10.2015, ora 
9.30 -proba scrisă; -în data de 20.10.2015, ora 
13.30 -proba de interviu. Relații suplimentare 
mai puteți obține de la Primăria comunei Pianu 
-tel.: 0258.761.111, int.12.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Covasna cu sediul în Sfantu Gheorghe, 
B-dul Gen. Grigore Balan, nr.14, scoate la 
concurs, în zilele de 02.11.2015 (proba scrisă) şi 
04.11.2015 (interviul), la sediul agenţiei urmă-
torul post vacant: Consilier juridic clasa I, grad 
profesional superior – Compartimentul Juridic, 
Relatii cu Publicul, Comunicare si Secretariatul 
Consiliului Consultativ; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea func-
ţiei 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 in domeniul juridic; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 

seriozitate; Programul concursului: 02.11.2015 
– ora 09:00 – proba scrisă; 04.11.2015 – ora 
12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Covasna.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Timis cu sediul în Timisoara, B-dul 
Republicii, nr.21, scoate la concurs, în zilele de 
02.11.2015 (proba scrisă) şi 04.11.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Consilier  clasa I, grad profesional debutant – 
Compartimentul Achizitii Publice, Adminis-
trativ, Protectia Muncii si PSI; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei 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 in domeniul stiintelor econo-
mice; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Programul concursului: 
02.11.2015 – ora 09:00 – proba scrisă; 04.11.2015 
– ora 12:00 – interviul; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Timis.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă cu sediul în Bucuresti, str. Avalanşei, nr. 
20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 
03.11.2015 (proba scrisă) şi 05.11.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Consilier  clasa I, grad profesional debutant – 
Compartiment Formare Profesională; Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei 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; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Programul concursului: 03.11.2015 
– ora 09:00 – proba scrisă; 05.11.2015 – ora 
12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM.

Institutul Oncologic „Pr. Dr.Alexandru Trestio-
reanu” Bucureşti scoate la concurs, în conformi-
tate cu prevederile Ord. MS nr.869/2015, un post 
temporar vacant de medic specialist, speciali-
tatea chirurgie generală, cu competenţe în 
chirurgie oncologică şi chirurgie laparoscopică, 
în cadrul Secţiei Chirurgie III. Dosarul de 
înscriere la concurs va cuprinde următoarele 
acte: cerere în care se menţionează postul 
pentru care doreşte să candideze; copie xerox de 
pe diploma de medic şi adeverinţa/certificat de 
confirmare în gradul profesional; copie a certifi-
catului de membru al organizaţiei profesionale 
cu viza pe anul în curs; dovada/înscrisul din 
care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre 
sancţiunile prevăzute la art.447 alin (1) lit.e) sau 
f), la art.531 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la 
art.618 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modi-
ficările şi completările ulterioare; acte dovedi-
toare pentru calcularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr.3 la ordin; cazierul judiciar; certificat 
medical din care să rezulte că este apt din punct 
de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea 
activităţii pentru postul pentru care candidează; 
chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de 
concurs este de 150 de Lei. Înscrierile la concurs 
se fac între 29.09.2015-12.10.2015, la Serv. 
RUNOS din cadrul Institutului Oncologic „Pr. 
Dr.Alexandru Trestioreanu” Bucureşti, de luni 
până vineri între orele 7.30-15.30, iar concursul 
se va desfăşura pe data de 26.10.2015, ora 9.00- 
proba scrisă şi pe 27.10.2015, ora 9.00- proba 
practică, la sediul Institutului Oncologic „Pr. 
Dr.Alexandru Trestioreanu” Bucureşti, Şos. 
Fundeni, nr.252, sect.2, Bucureşti.

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Tres-
tioreanu” Bucureşti scoate la concurs următoa-
rele posturi contractuale conform HG 286/2011: 
3 posturi vacante de asistent medical principal 
generalist cu studii postliceale în cadrul 

Camerei de Gardă, 2 posturi vacante de asistent 
medical principal radiologie cu studii postliceale 
în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii 
înalte, 3 posturi vacante de asistent medical 
principal radiologie cu studii postliceale în 
cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică 
Medicală- Compartiment CT, 1 post vacant de 
asistent medical principal generalist cu studii 
postliceale în cadrul Secției Clinice Oncologie 
Pediatrică, 2 posturi vacante de asistent medical 
generalist cu studii postliceale în cadrul 
Camerei de Gardă, 3 posturi vacante de asistent 
medical generalist cu studii postliceale în cadrul 
Secției Bloc Operator Chirurgie Toracică, 1 post 
vacant de asistent medical generalist cu studii 
postliceale în cadrul Ambulatoriului Integrat- 
Cabinet Neurologie, 1 post vacant de asistent 
medical generalist cu studii postliceale în cadrul 
Secției Spitalizare de Zi, 1 post vacant de asis-
tent medical generalist cu studii postliceale în 
cadrul Secției Clinice Oncologie Pediatrică, 1 
post vacant de asistent medical generalist debu-
tant cu studii postliceale în cadrul Secției Bloc 
Operator Chirurgie Toracică, 1 post vacant de 
asistent medical de farmacie debutant cu studii 
postliceale în cadrul Secției Farmacie, 2 posturi 
vacante de asistent medical de radiologie debu-
tant cu studii postliceale în cadrul Laboratorului 
Radioterapie cu Energii înalte, 2 posturi 
vacante de asistent medical generalist debutant 
cu studii postliceale în cadrul Secției Clinice 
Oncologie Medicală I, 1 post vacant de asistent 
medical generalist debutant cu studii postliceale 
în cadrul Secției Clinice Oncologie Pediatrică, 1 
post vacant de asistent medical generalist debu-
tant cu studii postliceale în cadrul Secției Spita-
lizare de Zi, 1 post vacant de asistent medical de 
radiologie debutant cu studii postliceale în 
cadrul Laboratorului Radiologie şi Imagistică 
medical- Compartiment CT, 1 post vacant de 
asistent medical de laborator debutant cu studii 
postliceale în cadrul Laboratorului Biologia 
Cancerului, 3 posturi vacante de infirmieră în 
cadrul Secției Bloc Operator Chirurgie Toracică, 
1 post vacant de infirmieră în cadrul Secției 
Clinice Oncologie Medicală I, 1 post vacant de 

infirmieră în cadrul Secției Spitalizare de Zi, 1 
post vacant de infirmieră debutantă în cadrul 
Secției Clinice Chirurgie Oncologică II, 1 post 
vacant de infirmieră debutantă în cadrul Secției 
Clinice Onologie Medicală I, 1 post vacant de 
Brancardier în cadrul Secției Brancardieri, 1 
post vacant de asistent de cercetare ştiințifică 
biolog în cadrul Laboratorului Biologia Cance-
rului, 1 post vacant de asistent de cercetare 
ştiințifică medic veterinar în cadrul Laborato-
rului Biobază, 1 post vacant de asistent de 
cercetare ştiințifică stagiar biochimist în cadrul 
Laboratorului Biochimia şi Radiologia Cance-
rului şi 1 post vacant de asistent de cercetare 
ştiințifică stagiar chimist în cadrul Laborato-
rului Biochimia şi Radiologia Cancerului, 3 
posturi vacante registrator medical debutant în 
cadrul Serviciului de Evaluare şi Staistică Medi-
cală, 1 post de Referent IA în cadrul Serviciului 
RUNOS. Dosarele de concurs se depun la Serv. 
RUNOS din cadrul Institutului până la data de 
09.10.2015, ora 15.00. Proba scrisă va avea loc 
în data de 19.10.2015, ora 9.00, iar proba 
interviu va avea loc în data de 21.10.2015, ora 
9.00, la sediul Institutului din Şos. Fundeni, 
nr.252, sect.2, Bucureşti. Mai multe informații 
pot fi obținute la avizierul institutului şi pe 
site-ul www.iob.ro. 

CITAȚII
Se citează în dosar nr. 2447/278/2011*, la Jude-
cătoria Petroşani numiţii Pop Ianoş Ştefan, 
Bocănici Hermina, Belu Editha, în data de 
30.09.2015, în proces cu reclamanţii Negoi Alin 
Lucian şi Negoi Nicoleta, pentru partaj judiciar.

Andraş Gabriel cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Dărmăneşti, str. Brătuleşti, nr. 181, jud. 
Bacău, este citat la Judecătoria Moineşti, la 
27.11.2015, dosar 2474/260/2015 pentru divorţ.

Lupaşcu Gabriela, cu domiciliul în sat Costi-
neşti, com. Leorda, jud. Botoşani, în calitate de 
reclamant în dosar nr. 1091/222/2015, având ca 
obiect „divorţ” citează la Judecătoria Dorohoi 
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în data de 30 octombrie 2015 pe Lupaşcu 
Adrian Dumitru în calitate de pârât.

NOTIFICĂRI
C.I.I. Tudor Cătălin George notifică intrarea în 
procedura simplificată a debitoarei SC Dirman 
SRL, Ploieşti, Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 4, 
Centrul Comercial BIG, J29/1079/1991; CUI 
1357819, prin hotărârea din 24.09.2015, dosar 
6155/105/2015 al Tribunalului Prahova. 
Termene: depunere creanţe 06.11.2015; tabel 
preliminar 16.11.2015; tabel definitiv 
09.12.2015; data Adunării creditorilor 
20.11.2015, ora 09.00, str. Cerna nr. 11, Ploieşti, 
pentru: confirmarea lichidatorului judiciar, 
aprobarea raport întocmit conf. art. 97 şi inci-
denţa art. 169 din lg.85/14. Relaţii 0725093254.

DIVERSE
În ziua de 03.10.2015, ora-08.00, va avea loc 
târnosirea (sfinţirea) Bisericii Sf.Mare Mucenic 
Gheorghe -satul Poşta, comuna Cernica, judeţul 
Ilfov, în prezenţa Prea Fericitului Părinte 
Patriarh DANIEL, Prea Sfinţitului TIMOTEI 
Prahoveanul, un ales sobor de preoţi şi diaconi, 
corişti şi credincioşi. Seara pe 02.10.2015, 
ora-17.00, va avea loc Vecernie cu Priveghere.

Administratorul judiciar DINU, URSE ŞI 
ASOCIAŢII SPRL notifică creditorii cu privire 
la deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
prevăzută de Legea nr. 85/2014, împotriva debi-
toarei DIXON MANAGER SRL cu sediul în 
Bucureşti, Sector 2, Stradă Sachelarie Visarion, 
nr.  18, bloc 119, sc.  A, et.  3,  ap. 14, 
J40/1506/2012, CUI 29748990, în dosarul 
31998/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
reşti, Secţia a VII-a Civilă. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor asupra averii debitorului – 26.10.2015, 
termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului preliminar de 
creanţe – 13.11.2015, termenul de definitivare a 
tabelului creanţelor – 07.12.2015. Următorul 
termen de judecată a fost fixat pentru data de 
27.11.2015. Pentru relaţii: 021.318.74.25.

SOMAȚII
Dosar nr. 1737/339/2014 (Nr în format 
vechi:1752/2014). Somaţie. Data emiterii: 
27.02.2015. Judecătoria Zimnicea, judeţ 
Teleorman, prin încheierea de şedinţă din data 
de 25.02.2015, pronunţată în dosarul nr. 
1737/339/2014, a dispus emiterea SOMAŢIEI 
privind pe reclamanţii Călin C. Marin, domici-
liat în Zimnicea, str. Speranţei, nr. 18, jud. 
Teleorman, Buzatu C. Daniela, domiciliat în 
Zimnicea, str. Cuza Vodă, nr. 4A, Bălan C. 
FLorea, domiciliată în sat Pundu, comuna 
Lunca şi Călin C. Ion, domiciliat în Zimnicea, 
str. Speranţei, nr. 16, jud. Teleorman, care 
invocă dobândirea proprietăţii prin uzucapiune, 
că posedă de mai mult de 30 de ani imobilul 
situat în intravilanul oraşului Zimnicea, str. 
Independenţei, nr. 10, jud. Teleorman, compus 
din teren în suprafaţă de 543 mp din măsurători 
autorizate (din evidenţe 428 mp), inclu la cate-
goria curţi - construcţii, cu vecinătăţile: N - str. 
Independenţei, la E - Mărăcine Stelic, la S - 
Mărăcine Stan şi la V - Ion Vasile, pe care se află 

o casă de locuit cu trei camere, în suprafaţă de 
91 mp, din pământ bătut, edificată în anul 1972, 
construită din cărămidă nearsă şi pământ bătut, 
ca atare invocă dobândirea proprietăţii prin 
uzucapiune. Toţi cei interesaţi să facă opoziţie, 
se vor adresa instanţei în scris, cu precizarea că, 
în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea 
cererii.

Dosar nr. 1352/339/2015 (Nr. în format vechi: 
1380/2015). Somaţie: Data emiterii: 01.09.2015, 
Judecătoria Zimnicea, judeţ Teleorman, prin 
încheierea de şedinţă din data de 20.08.2015 
pronunţată în dosarul nr. 1352/339/2015, a 
dispus emiterea Somaţiei privind pe reclamanta 
Cristea Gabriela, domiciliată în com. Conţeşti, 
sat Conţeşti, jud. Teleorman, în contradictoriu 
cu UAT Comuna Conţeşti, prin Primar, care 
invocă dobândirea proprietăţii prin uzucapiune, 
că posedă de mai mult de 30 de ani suprafaţa de 
330mp teren intravilan, parte din suprafaţa 
totală de 1663mp, teren situat în comuna 
Conţeşti, jud. Teleorman, tarlaua 29, parcelele 
1575, 1576 şi 1577, cu următoarele vecinătăţi (în 
prezent): la N- Ştefan Marin şi Gruia Marin, la 
E- Lambe Mihai, la S- DS şi la V- Gatitu Ion. 
Toţi cei interesaţi să facă opoziţie, se vor adresa 
instanţei în scris, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei 
din urmă publicaţii se va trece la judecarea 
cererii. Preşedinte, Judecător Neamu Camelia 
Rozalia. Grefier, Duca Irina.

LICITAȚII
SC PETROUTILAJ SA prin administrator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
bunurilor imobile aflate în patrimoniul debi-
toarei SC Petroutilaj SA, respectiv a proprietăţii 
imobiliare industriale intitulată Secţia „Material 
Rulant şi Utilaje Grele” situată în comuna 
Poiana Câmpina, compusă din teren în supra-
faţă de 79.162 mp înscrisă în cărţile funciare nr. 
20159 şi nr. 20160 ale comunei Poiana Câmpina 
şi construcţiile situate pe acest teren la preţul de 
4.397.500 lei, precum şi a bunurilor mobile de 
natură obiectelor de inventar, atestate, autori-
zaţii şi certificate, bunuri ce se află în Secţia 
MRUG şi care nu pot fi valorificate separat de 
proprietatea imobiliară industrială la preţul de 
1.327.726,28 lei (inclusiv TVA). Licitaţia are loc 
în baza Adunării Creditorilor din data de 
07.09.2015, preţul de pornire al licitaţiei fiind cel 
stabilit în rapoartele de evaluare încuviinţate de 
Adunarea Creditorilor. Condiţiile de participare 
la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini 
care poate fi cumpărat de la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova, la preţul de 
6.000 lei. Licitaţia va avea loc pe data de 
02.10.2015, 06.10.2015, 07.10.2015, 08.10.2015, 
13.10.2015, 14.10.2015, 15.10.2015, 16.10.2015, 
20.10.2015 şi 21.10.2015, orele 13.00 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, judeţul 
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, 
reprezentată prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al AGRO 
OYL SRL desemnat prin încheierea de şedinţa 
din data de 19.01.2015, pronunţată în Dosar nr. 
45044/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucu-

reşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă scoaterea la 
vânzare a bunurile mobile aflate în proprietatea 
AGRO OYL SRL constând în mijloace de trans-
port, identificate şi inventariate conform rapor-
tului de evaluare aprobat în prezenta cauza şi a 
publicaţiei de vânzare întocmită cu această 
ocazie: Autoturism Marca Dacia Logan, nr. 
Înmatriculare: B101HOW, an fabricaţie 2008, 
combustibil MOTORINĂ, capacitate cilindrică 
1461 cm3, putere 50 kw, culoare GRI MET, 
stare tehnică- BUNĂ, în valoare de 1.890 euro 
exclusiv TVA, Autoturism Marca Dacia Logan, 
nr. Înmatriculare: B102HOW, an fabricaţie 
2008, combustibil MOTORINĂ, capacitate 
cilindrică 1461 cm3, putere 50 kw, culoare GRI 
MET, stare tehnică- NEUTILIZABILĂ, în 
valoare de 540 euro exclusiv TVA, Autoturism 
Marca Dacia Logan, nr. Înmatriculare: 
B103HOW, an fabricaţie 2008, combustibil 
MOTORINĂ, capacitate cilindrică 1461 cm3, 
putere 50 kw, culoare GRI MET, stare tehnică- 
BUNĂ, în valoare de 1.890 euro exclusiv TVA, 
Autoturism Marca BMW X5, nr. Înmatriculare: 
B110HHH, an fabricaţie 2007, combustibil 
MOTORINĂ, capacitate cilindrică 2993 cm3, 
putere 173 kw, culoare NEGRU, stare tehnică- 
NEUTILIZABILĂ, în valoare de 5.760 euro 
exclusiv TVA. Vânzarea bunurilor mobile apar-
ţinând societăţii falite se va organiza în data de 
01.10.2015 ora 14,00 prin licitaţie publică cu 
strigare. În cazul în care bunul nu se va vinde la 
primul termen de licitaţie, se vor organiza încă 2 
(două) licitaţii, în zilele de 08.10.2015 şi 
15.10.2015, la aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii. 
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, condi-
ţiile 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 poate achiziţiona de la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. 
Costul caietului de sarcini este de 600 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.

Comuna NANOV, judeţul Teleorman, în calitate 
de autoritate contractantă, cu sediul în comuna 
Nanov, judeţul Teleorman, având CUI 4568420, 
cu tel/fax 0247319902, adresa email primaria-
nanov2007@yahoo.com organizează la data de 
29.10.2015, orele 1300, la sediul Primăriei 
comunei Nanov, licitaţie publică pentru concesi-
onarea „Bunului imobil în suprafaţă de 7,00 ha, 
proprietate publică a comunei Nanov, înscris în 
CF nr. 21179 UAT Nanov, cu număr cadastral 
21179”, aparţinând domeniului public de interes 
local  al comunei Nanov. Relaţii se pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Nanov,  telefon 
0247319902. Obiectul concesiunii - Imobil 
amplasat în extravilanul comunei Nanov, judeţ 
Teleorman, amplasat în tarlaua 35/3 parcela 363, 
în suprafaţă de 7,00 ha. Concesionarea se va 
face pentru realizarea investiţiei de amenajare 
piscicolă. Documentaţia de atribuire - Persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire, prin 
depunerea unei cereri în acest sens la registra-
tura Primăriei comunei Nanov după achitarea 
sumei de 50 lei  reprezentând contravaloarea  
taxei de înscriere la licitaţie. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este de 15.10.2015. Ofer-
tele - Se vor depune până la data 28.10.2015.ora 
12:00 la sediul Primăriei comunei Nanov, într-un 
plic însoţit de formularul D din documentaţie şi 
o copie a documentului justificativ de plată a 
cuantumului garanţiei de participare la licitaţie. 
Ofertele se vor prezenta în original şi vor fi vala-
bile în data licitaţiei. Sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în data de 29.10.2015 
ora 1300 la sediul Primăriei comunei Nanov. 
Instanţa competentă pentru soluţionarea litigi-
ilor este Tribunalul Teleorman,  Secţia Civilă 
şi Penală cu sediul în municipiul Alexandria 
,    Str.  Independenţei nr.  22.  Telefon: 
0247/311.323, Fax: 0247/311323  int.131, Fax 
direct: 0247/315.604, Birou Informare şi Relaţii 
cu publicul : 0247/311.323 int. 145. 

S.C. Hidroconstrucţia SA Bucureşti, prin Sucur-
sala Muntenia Rm Vâlcea, str. Decebal, nr 9, 
judeţul Vâlcea închiriază prin licitaţie publică în 
data de 02.10.2015, ora 11.00,la sediul sus 
menţionat, imobilul compus din clădire mijloc 
fix “Sediu Sucursala Argeş”( nr. înv. 6400810), şi 
terenul aferent cu suprafaţă de 2.000 mp, din 
terenul proprietate Hidroconstructia SA cu 
suprafaţă totală de 19.539,14 mp (cod 3) situate 
în str. Depozitelor nr. 20, municipiul Piteşti, jud 
Arges în urmatoarele conditii: - Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 4.000 euro/luna (fără 
TVA); - Durata maximă a contractului de închi-
riere a spaţiilor mai sus menţionate nu poate 
depăşi 2 ani cu posibilitatea prelungirii, prin act 
adiţional; - Prelungirea contractului de închi-
riere este permisă numai dacă sunt întrunite, 
cumulativ, urmatoareleconditii: •locatarul a 
achitat chiria la termenele convenite; •locatarul 
a respectat, faraexceptii, toate clauzele contrac-
tuale; •locatarul nu se află în procedura de 
dizolvare /lichidare ; •locatarul nu se află în 
procedura insolvenţei ; •locatarul face dovada 
solvabilităţii; •locatarul nu şi-a modificat pe 
parcursul derulării contractului de închiriere, 
profilul /obiectul de activitate. - Solicitantul care 
dobândeşte calitatea de locatar al spaţiilor mai 
sus menţionate, va putea realiza, în interes 
privat şi cu suportarea costurilor aferente, unele 
construcţii şi amenajări provizorii în interiorul 
spatiuluiinchiriat, dacă acestea sunt strict nece-
sare desfăşurării şi rentabilizariiactivitatii, 
numai cu acordul scris al conducerii Hidrocon-
strucţia SA. După desemnarea castigatorului 
licitatiei, se va încheia contractul de închiriere 
pe baza formularului F-PAT-18/2014/0, anexă la 
procedura PĂ-PAT-01- Evidenţă patrimoniu-te-
renuri şi construcţii. - Pentru plata utilităţilor 
(apă, energie electrică, etc.) se vor încheia 
contracte separate. - Se va incheia Conventia 
pentru asigurarea protecţiei mediului, securi-
tatea şi sănătatea muncii, situaţii de urgenţă, 
care va conţine clauze specifice pentru respec-
tarea legislaţiei în vigoare; - Se va stabili în 
sarcina locatarului obligaţia de a asigura bunu-
rile închiriate contra calamităţilor, incendiilor, 
furt sau alte evenimente. - În cazul în care 
locatarului I se predau spre folosinta obiecte de 
inventar si alte mijloace fixe specifice activitatii, 
acestea vor fi returnate de catre locatar în 
aceeaşi stare, în cazcontrar, se obliga sa achite 
contravaloarea acestora.  În acest sens, în 
contractul de închiriere se va stipula obligatia de 
asigurare de catre locatar a unei garantii supli-
mentare negociate intre parti de minim 10% din 
valoarea de inventar a obiectelor si mijloacelor 
fixe predate. - Chiriaşul va prelua bunurile 
aferente contractului de închiriere în starea în 
care se vor găsi în ziua luării în folosinţă, aşa 
cum va fi descrisă în Procesul verbal de consta-
tare a stării bunurilor închiriate, anexat 
Contractului de închiriere; - Se va incheia 
Conventia pentru asigurarea protecţiei 
mediului, securităţii şi sanatea muncii, situaţii 
de urgenţă, care va conţine clauze specifice 
pentru respectarea legislaţiei în vigoare. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la următoarele 
numere de telefon:  0250.74.71.80 – int. 134 
Sediu Sucursala Muntenia 
0745.660.578 – Baciu Paul - UMPIT Piteşti

PIERDERI
SC Protocol Parteners SRL, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Bodesti nr. 2, bl. 29B, sc. D, et. 1, ap. 
139, Sector 2, J40/21617/2006, CUI 20120338, 
declarăm pierdut (nul) Certificatul Constatator 
pentru sediul social al societăţii.

Pierdut legitimaţie student, carnet student şi 
cupoane student emise de Universitatea „Athe-
naeum” Bucureşti, pe numele de Guga Aurora 
Ana. O declar nulă.

Pierdut certificat de înregistrare şi constatator 
sediu  pt  SC Al l tr ik  Construct  SRL, 
J40/490/2008, CUI:23062380, sediu: Bucureşti, 
Sector 5, Str. Dumbrava Nouă, Nr.29, Bloc P41, 
Scara 2, Parter, Ap.38. Le declar nule.

Nicomadomi Impex S.R.L. cu sediul în Bucu-
reşti, Sector 6, str. Cernişoara nr. 5-13, bl. 57, 
sc.1, et.4, ap. 17, cu J40/4851/1994, C.U.I. 
5441415, pierdut certificat de înregistrare, îl 
declar nul.                                                

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Nr. operator date cu caracter personal: 20270. Nr. 
20253/24.09.2015. Invitație de participare. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Călărași invită practicienii în insolvență înscriși pe 
lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru zona VII să depună până cel târziu la data de 12.10.2015, ora 12.00, ofertă 
în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarele de insolvență privind 
pe debitorii: 1. SC Mory Vox SRL, CUI 26774595 - dosar nr. 934/116/2015; 2. SC 
Limari Inco SRL, CUI 11102324 - dosar nr. 707/116/2015; 3. SC Geli Trans Marf 
SRL, CUI 28106975 - dosar nr. 1037/116/2015; 4. SC Sixteen Impex SRL , CUI 
16694693 – dosar nr. 1168/116/2015; 5. SC Malva SRL, CUI 7846776 – dosar nr. 
1052/116/2015; 6. SC Security Service SRL, CUI 22567651 – dosar nr. 
1029/116/2015, aflate pe rolul Tribunalului Călărași, întocmită conform 
prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.


