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l Tâmplar cu experienţă, angajăm 
pentru mobilier pal, mdf la comandă.
Atelier în zona Colentina, salariu 
2.400lei. Tel: 0736112178

l Unitatea Militară 01348 Bucureşti 
organizează concurs pentru ocuparea, 
unui post vacant, pe perioadă nedetermi-
nată, în conformitate cu prevederile art.7 
din H.G.nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: -Economist gr.II 
din compartimentul contabilitate -1 post 
contractual vacant. Condiţii de studii şi 
vechime în specialitate: studii superioare 
în domeniul economic cu diplomă de 
licenţă, minim 6 luni vechime în specia-
litate. Probele de concurs se desfăşoară 
la sediul unităţii, astfel: -proba scrisă: în 
data de 25.05.2015, ora 11.00; -interviul: 
în data de 03.06.2016, ora 11.00. Dosa-
rele de concurs se depun la sediul unităţii 
până la data de 18.05.2016, ora 16.00. 
Detalii privind condiţiile generale şi 
specifice pentru ocuparea postului, 
conţinutul dosarului, tematica şi biblio-
grafia de concurs se pot obţine la sediul 
unităţii strada Şoseaua Olteniţei, nr.290, 
localitatea Bucureşti, sector 4 sau la 
telefon: 021.332.12.97, interior 113.

l Primăria Comunei Traian Vuia, cu 
sediul în localitatea Sudriaş, nr.163A, 
judeţul Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Ghid Turism: 1, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
25.05.2016, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 25.05.2016, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: universitare sau superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime: nu se 
necesită vechime în domeniu; -cunoaş-
tere unei limbi străine, certificată prin 
atestat; -curs de ghid turistic, certificat 
de certificare profesională; -abilităţi 
operare PC. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Traian Vuia. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei comunei Traian 
Vuia, persoană de contact: Costi Doru 
Iulian, telefon: 0256.324.479, E-mail: 
comunatraianvuia@yahoo.com

l Institutul de Cercetări Juridice 
”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 
Române organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de Economist 
IA /execuție, studii superioare, normă 
întreagă, contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată. Concursul se 
organizează la sediul Institutului de 
Cercetări Juridice, Casa Academiei 
Române, Calea 13 Septembrie nr.13, 
Aripa Est, et. IV, în data de 25 mai 2016, 
ora 10.00,  proba scrisă. Concursul se va 
desfăşura în 3 etape, după cum urmează: 
-Etapa I –selecţie dosare- 20 mai 2016; 
-Etapa II –proba scrisă- 25 mai 2016, ora 
10.00; -Etapa III –interviu- 01 iunie 
2016, ora 10.00. Înscrierea candidaţilor 
la concurs şi condiţiile de participare: 
Condiţii Specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; vechime în specialitatea studiilor, 
minim 5 ani. Constituie un avantaj: o 
experienţă în instituţii publice (speciali-
tate contabilitate /finanţe) de minim 3 
ani; autorizat potrivit legii, membru al 
Corpului Experților Contabili şi Conta-
bililor Autorizați din România; Atestat 
SEC (Sistemul European de Conturi sau 
în curs de obținere). Dosarul de concurs 
va conține documentele prevăzute în art. 
6 al Regulamentului- cadru, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 
23 martie 2011- cu modificările şi 
completările ulterioare. Documentele 
vor fi prezentate şi în original, în vederea 
verificării şi certificării.  Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 10 de zile 
lucrătoare de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, 
până pe data de 18 Mai 2016, ora 14,00, 
la sediul  Institutului de Cercetări Juri-

dice, Casa Academiei Române, Calea 13 
Septembrie nr.13, Aripa Est, et. IV, la 
camera 4.203,  de luni până vineri între 
orele 9.00-14.00. Bibliografia şi Tematica 
vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe 
site-ul Institutului de Cercetări Juridice, 
(www.icj.ro/Noutati/Anunturi). Relaţii 
supl imentare la  nr.  de te lefon 
40(21)318.81.06, interior 2400; persoană 
de contact: Iolanda Vasile.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Bihor, cu 
sediul în localitatea Oradea, str.Feldi-
oarei, nr.13, judeţul Bihor, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante, conform HG 
286/2011 de: Denumirea postului; Nr.
post; Nivelul de studii; Vechime în speci-
alitatea studiilor necesară ocupării 
postului: Coordonator; 1; S; -minim 2 ani 
vechime în domeniul serviciilor sociale. 
Fiziokinetoterapeut principal; 1; S; 
-minim 7 ani în specialitate. Infirmieră; 
6; G/M; -minim 6 luni. Psiholog stagiar; 
1; S; -. Psiholog practicant; 1; S; -minim 
6 luni în specialitate. Instructor de 
educație; 1; M; -minim 6 luni. Educator; 
1; S; -minim 6 luni în specialitate. Îngri-
jitoare; 1; G/M; -. Şef centrul; 4; S; 
-minim 2 ani experiență în servicii 
pentru protecția copilului. Şef centru; 1; 
S; -minim 2 ani vechime în domeniul 
serviciilor sociale, sau 5 ani experiență în 
domeniul serviciilor sociale. Asistent 
social debutant; 2; S; -. Asistent social 
practicant; 1; S; -minim 6 luni în specia-
litate. Asistent medical debutant; 3; PL; 
-. Asistent medical; 1; PL; -minim 6 luni 
în specialitate. Administrator; 1; M; 
-minim 3 ani. Spălătoreasă; 1; G/M; -. 
Medic specialist; 1; S; -. Pedagog de 
recuperare; 1; PL; -minim 6 luni în speci-
alitate. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25.05.2016, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
30.05.2016, ora 09.00; -Proba practică nu 
este cazul. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul D.G.A.S.P.C.Bihor, str.
Feldioarei, nr.13. Relaţii suplimentare la 
sediul D.G.A.S.P.C.Bihor, persoană de 
contact: Caciora Rodica, telefon: 
0259.476.371, int.108.

l Spitalul Orăşenesc Haţeg, cu sediul în 
localitatea Haţeg, str.T.Vladimirescu, 
nr.7, judeţul Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată 
n e d e t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, cu modificările ulteri-
oare, a unui post- funcţie contractuală 
de execuţie. 1.Denumirea postului 
vacant şi a locului de muncă: 1 post 
asistent medical generalist/laborator/
pediatru debutant, în Laboratorul de 
Analize Medicale. 2.Condiţii generale şi 
specifice pentru ocuparea postului: pot 
participa la concurs persoanele care 
îndeplinesc condiţiile generale prevăzute 
de art.3 din anexa la HG 286/2011 cu 
modificările ulterioare. Condiţii specifice 
prevăzute în fişa postului: nivel studii: 
şcoală sanitară postliceală/studii superi-
oare de specialitate, vechime minimă: 
nesolicitată. 3.Condiţiile de desfăşurare 
a concursului: pentru înscrierea la 
concurs, candidaţii vor depune dosarul 
de concurs la birou RUNOS, până în 
data de 17.05.2016, ora 12,00. Concursul 
se va desfăşura astfel: Proba scrisă în 
data de 27.05.2016, ora 10.00, sala de 
documentare a Spitalului Orăşenesc 
Haţeg, Proba practică în data de 
01.06.2016, ora 10.00, Spitalul Orăşenesc 
Haţeg, Proba interviu în data de 
07.06.2016, ora 10.00, sala de documen-
tare a Spitalului Orăşenesc Haţeg. 
Persoana contact: Avram Petronela, tel. 
0354.408.894; 0354.408.895, Fax: 
0354.802.463, int.133, 134. 

l Spitalul Orăşenesc Haţeg, cu sediul în 
localitatea Haţeg, str.T.Vladimirescu, 
nr.7, judeţul Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată 
n e d e t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, cu modificările ulteri-
oare, a unui post- funcţie contractuală 
de execuţie. 1.Denumirea postului 
vacant şi a locului de muncă: 1 post 

asistent medical generalist debutant, în 
compartimentul CPU. 2.Condiţii gene-
rale şi specifice pentru ocuparea 
postului: pot participa la concurs persoa-
nele care îndeplinesc condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din anexa la HG 
286/2011 cu modificările ulterioare. 
Condiţii specifice prevăzute în fişa 
postului: nivel studii: şcoală sanitară 
postliceală/studii superioare de speciali-
tate, vechime minimă: nesolicitată. 
3.Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului: Pentru înscrierea la concurs, 
candidaţii vor depune dosarul de 
concurs la birou RUNOS, până în data 
de 17.05.2016, ora 12,00. Concursul se va 
desfăşura astfel: Proba scrisă în data de 
25.05.2016, ora 10.00, sala de documen-
tare a Spitalului Orăşenesc Haţeg, Proba 
practică în data de 30.05.2016,  ora 
10.00, Spitalul Orăşenesc Haţeg, Proba 
interviu în data de 02.06.2016, ora 10.00, 
sala de documentare a Spitalului Orăşe-
nesc Haţeg. Persoana contact: Avram 
P e t r o n e l a ,  t e l . 0 3 5 4 . 4 0 8 . 8 9 4 ; 
0354.408.895, Fax: 0354.802.463, int.133, 
134. 

l Spitalul Orăşenesc Haţeg, cu sediul în 
localitatea Haţeg, str.T.Vladimirescu, 
nr.7, judeţul Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată 
n e d e t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, cu modificările ulteri-
oare, a unui post- funcţie contractuală 
de execuţie. 1.Denumirea postului 
vacant şi a locului de muncă: 1 post 
portar, în cadrul Serviciului Administra-
tiv-Pază. 2.Condiţii generale şi specifice 
pentru ocuparea postului: Pot participa 
la concurs persoanele care îndeplinesc 
condiţiile generale prevăzute de art.3 din 
anexa la HG 286/2011 cu modificările 
ulterioare. Condiţii specifice prevăzute în 
fişa postului: nivel studii: şcoală gene-
rală, vechime minimă: nesolicitată. 
3.Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului: Pentru înscrierea la concurs, 
candidaţii vor depune dosarul de 
concurs la birou RUNOS, până în data 
de 17.05.2016, ora 12,00. Concursul se va 
desfăşura astfel: Proba scrisă în data de 
26.05.2016, ora 10.00, sala de documen-
tare a Spitalului Orăşenesc Haţeg, Proba 
interviu in data de 31.05.2016, ora 10.00, 
sala de documentare a Spitalului Orăşe-
nesc Haţeg. Persoana contact: Avram 
P e t r o n e l a ,  t e l .  0 3 5 4 . 4 0 8 . 8 9 4 ; 
0354.408.895, Fax: 0354.802.463, int.133, 
134. 

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Bihor, cu 
sediul în localitatea Oradea, str.Feldi-
oarei, nr.13, judeţul Bihor, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale temporar vacante, conform 
HG 286/2011 de: Denumirea postului; 
Nr.post; Nivelul de studii; Vechime în 
specialitatea studiilor necesară ocupării 
postului: Educator principal; 1; S; 
-minim 4 ani în specialitate. Asistent 
social practicant; 1; S; -minim 6 luni în 
specialitate. Infirmieră; 1; G/M; -minim 
6 luni. Educator; 1; SSD; -minim 6 luni 
în specialitate. Asistent medical; 1; PL; 
-minim 6 luni în specialitate. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.05.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 20.05.2016, ora 10.00; 
-Proba practică nu este cazul. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
D.G.A.S.P.C.Bihor, str.Feldioarei, nr.13. 
Relaţ i i  supl imentare  la  sediul 
D.G.A.S.P.C.Bihor, persoană de contact: 
Caciora Rodica, telefon: 0259.476.371, 
int.108. 

l Spitalul Municipal Fălticeni organi-
zează concurs în conformitate cu preve-
derile HGR 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la sediul unităţii 
din str.Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractual temporar vacante: În data de 
18.05.2016; -2 posturi de asistent medical 
debutant secţia Pediatrie; -1 post de 
asistent medical debutant secţia 
Chirurgie. Proba scrisă va avea loc în 
data de 18.05.2016, ora 9.00; Interviul se 

va susţine în termen de maxim 4 zile 
lucrătoare de la susţinerea probei scrise. 
Dosarele de concurs se depun la Biroul 
RUNOS până pe data 10.05.2016 
inclusiv, ora 15.00. Condiţii de partici-
pare pentru posturile de asistenţi debu-
tanţi: -diplomă de asistent medical 
generalist; -nu este necesară vechime în 
activitate. Anunţul de concurs, biblio-
grafia, tematica de concurs se află afişate 
la avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon nr. 0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Municipal Fălticeni organi-
zează concurs în conformitate cu preve-
derile HGR 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la sediul unităţii 
din str.Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: În data de 
25.05.2016; -1 post asistent medical 
secţia Medicină Internă, compartiment 
gastroenterologie. Proba scrisă va avea 
loc în data de 25.05.2016, ora 9.00; Inter-
viul se va susţine în termen de maxim 4 
zile lucrătoare de la susţinerea probei 
scrise. Dosarele de concurs se depun la 
Biroul RUNOS până pe data 17.05.2016 
inclusiv, ora 15.00. Condiţii de partici-
pare: -diplomă de asistent medical gene-
ralist; -vechime minim 1 an în activitate. 
Anunţul de concurs, bibliografia, tema-
tica de concurs se află afişate la avizierul 
unităţii şi pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon nr. 
0752.126.627/0752.126.626.

l Primăria comunei Podari organizează  
la sediul din str.Dunării, nr.67, comuna 
Podari, judeţul Dolj concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcţii publice 
vacante: inspector principal în cadrul 
Compartimentului de urbanism amena-
jarea teritoriului. Concursul se organi-
zează în două etape: în data de 2 iunie 
2016, ora 10.00 proba scrisă, în data de 6 
iunie 2016, ora 10.00 proba interviu. 
Pentru a putea participa la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească cumu-
lativ, următoarele condiţii: 1.Condiţii 
generale: conform art.54 din Legea 
nr.188/1999, rerep, privind statutul func-
ţionarilor publici. 2.Condiţii specifice 
postului: studii universitare de licenta 

absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul ştiinţelor inginereşti, ştiinţelor 
umaniste şi arte şi arhitectură urbanism, 
minim 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor. Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Podari din str.Dunării, 
nr.67. com.Podari judeţ Dolj. Informaţii 
suplimentare cu privire la documentele 
aferente concursului, tematica şi  biblio-
grafia se afişază la sediul instituţiei sau se  
pot obţine la  telefon 0251/339.155,  Secre-
tariatul comisiei de concurs. 

l Spitalul Municipal Dorohoi organi-
zează concurs în conformitate cu preve-
derile HGR 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în incinta 
unităţii din str.Bd.Victoriei, nr.75, pentru 
ocuparea următorului post contractual 
vacant de: -un post de îngrijitoare în 
cadrul secţiei Boli Infecţioase, perioadă 
n e d e t e r m i n a t ă .  C o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
20.05.2016, ora 09.00; -Proba de interviu 
în data de 24.05.2016, ora 10.00. Condiţii 
specifice necesare în vederea participării 
la concurs pentru postul contractual 
vacant: -şcoală generală; -concurs pentru 
ocuparea postului; -fără vechime. 
Anunţul de concurs, bibliografía şi tema-
ticile de concurs sunt afişate la avizierul 
unităţii, pe site-ul unităţii, pe site-ul 
Primăriei, Serv.RUNOS. Dosarele se 
depun la Serv.RUNOS până pe data de 
12 mai 2016 inclusiv, ora 13.00. Relaţii se 
pot obţine la tf.: 0733.949.969.

l Primăria comunei Chiajna din judeţul 
Ilfov organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale de 
execuție vacantă, de consilier juridic, 
gradul profesional II din cadrul apara-
tului permanent de lucru al consiliului 
local. Pentru ocuparea postului mai sus 
enunțat, sunt necesare studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiințelor juridice şi o 

vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei de minim 6 luni. 
Concursul cuprinde 2 probe, respectiv 
proba scrisă şi proba orală, care se vor 
susţine la sediul primăriei Chiajna din 
Str. Păcii, nr. 75, Comuna Chiajna, 
Judeţul Ilfov. Proba scrisă va avea loc în 
data de 25.05.2016, orele 10.00. Dosarele 
de înscriere se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul primăriei comunei 
Chiajna din Str. Păcii, nr. 75, Comuna 
Chiajna, Judeţul Ilfov, respectiv până la 
data de 17.05.2016, ora 16:00, ultima zi 
de selecţie a dosarelor fiind în data de 
19.05.2016. Dosarele de concurs trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art. 6 din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Bibliografia va fi afişată la 
sediul instituţiei. Informaţii suplimen-
tare  s e  po t  ob ţ ine  l a  t e l e fon 
021/436.11.22.

l U.M. 02431 Bucureşti, din M.Ap.N., 
organizează concurs pentru ocuparea, a 
două posturi temporar vacante de 
personal civil contractual, de execuţie, 
economist gradul II, cu studii superioare 
în domeniul financiar-contabil, minim 6 
luni vechime în specialitatea studiilor 
până la data depunerii dosarului, astfe l 
: -18.05.2016, ora 10.00 –proba scrisă, iar 
în cazul unui număr mai mare de 30 de 
candidaţi, se organizează seria II de la 
ora 13.00;-24.05.2016, ora 09.00 –
interviu, iar în cazul unui număr mai 
mare de 30 de candidaţi, se organizează 
seria II de la ora 13.00; -data limită a 
depunerii dosarelor– 10.05.2016, ora 
16.00. Depunerea dosarelor se va face la 
sediul U.M. 02431 Bucureşti, şos. 
Panduri, nr.24, sector5, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice. 
Concursul se va desfăşura la sediul U.M. 
02409 Bucureşti, b-dul Nicolae Grigo-
rescu, nr.12, sector 3.  Datele de contact 
a le  secretar iatului ,  la  te lefon: 
021.410.13.41.

l U.M. 02421 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea, a unui post temporar 
vacant de personal civil contractual, de 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 

Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 12088. Nr. 45.746 din 

26.04.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna mai, ziua 17. În temeiul 

art. 250, alin. (1), din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 17, luna mai, anul 2016, ora 12, în localitatea 

Voinești, sat Voinești, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III-a) 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 

Pomicultură, cu domiciliul fiscal în comuna Voinești, sat. Voinești, județul Dâmbovița, cod de 

identificare fiscală 15236116: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile 

reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Nr. buc., Prețul de evaluare sau de pornire 

al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabilă; Tractor Goldoni Star 3050, 1 buc., 31.227 lei, 

20 %; Autoturism Dacia Logan 1,5D, 1 buc., 6.956 lei, 20 %; Mașină de erbicidat 100 l, 1 buc., 1.330 

lei, 20 %; Plug cu 3 discuri Velox 21180, 1 buc., 4.058 lei, 20 %; Tocătoare Trl 200, 1 buc., 4.833 lei, 20 

%; Atomizor Bpm, 1 buc., 1.507 lei, 20 %; Mașină de stropit tractată Npe 1000 l, 1 buc., 7.881 lei, 20 

%; Mașină de stropit purtată Naza 400 l, 1 buc., 3.379 lei, 20 %; Mașină de tocat ramuri, 1 buc., 3.731 

lei, 20 %; Tractor Goldoni Star 3050, 1 buc., 31.227 lei, 20 %; Laptop Dell N 5050, 1 buc., 618 lei, 20 

%; Motocoasa DS4200T, 1 buc., 826 lei, 20 %; Motoburghiu, 1 buc., 459 lei, 20 %; Motocositoare 

Sthill, 1 buc., 417 lei, 20 %; Sistem operare PC, 1 buc., 67 lei, 20 %; Laptop XPT ix 6123, 1 buc., 74, 20 

%; Video proiector NEC VT 37, 1 buc., 141 lei, 20 %; Sistem operare PC 2 buc., 2 buc., 273 lei, 20 %; 

Aparat foto digital, 1 buc., 217 lei, 20 %; Laptop HP 61215, 1 buc., 148 lei, 20 %; Sistem de operare 

PC, 1 buc., 67 lei, 20 %; Termohigrometru profesional, 1 buc., 110 lei, 20 %; Camera video Panasonic 

N.V.G. 537, 1 buc., 1.198 lei, 20 %; Mașină de erbicidat ME 500, 1 buc., 1.198 lei, 20 %; Mașină stropit 

T1200, 1 buc., 199 lei, 20 %; Motocositoare Sthill, 1 buc., 356 lei, 20 %. Total general: 102.497 lei. *) 

Regimul și cotele de taxă pe valoare adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 

să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 

termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 

participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitație; împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic 

de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 

dovada emisă de creditorii fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 

stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 

introduce contestație la instanța judecătorească competenta, în termen de 15 zile de la comunicare 

sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 

(2), lit.d), din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița, str. 

Calea Domnească, nr. 166, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, et. 3, camera 307 sau la telefon 

numărul 0245.616.779, int. 458, persoană de contact: Anghel Mariana. Data afișării: 03.05.2016.
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execuţie economist gradul II, cu studii 
superioare în domeniul financiar-con-
tabil, cu minim 6 luni vechime în specia-
litatea studiilor până la data depunerii 
dosarului, astfel: -18.05.2016, ora 10.00 
–proba scrisă, iar în eventualitatea 
înscrierii  a unui număr mai mare de 30 
de candidaţi, se organizează seria a II-a 
de la ora 13.00; -24.05.2016, ora 09.00 –
interviu, iar în eventualitatea înscrierii  a 
unui număr mai mare de 30 de candi-
daţi, se organizează seria a II-a de la ora 
13.00; -data limită de depunere a dosa-
relor– 10.05.2016, ora 16.00. Depunerea 
dosarelor se va face la sediul U.M. 02421 
Bucureşti, str.11 Iunie nr.2, sector 4, 
unde vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice. Concursul se va desfăşura la sediul 
U.M. 02409 Bucureşti, b-dul. Nicolae 
Grigorescu nr.12, sector 3. Datele de 
contact ale secretariatului, la telefon: 
021.336.78.20 int.104.

l U.M. 02400 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea, a două posturi 
temporar vacante de personal civil 
contractual, de execuţie economist 
gradul II, cu studii superioare în dome-
niul financiar-contabil, cu minim 6 luni 
vechime în specialitatea studiilor până la 
data depunerii dosarului, astfel: 
-18.05.2016, ora 10.00 –proba scrisă, iar 
în eventualitatea înscrierii  a unui număr 
mai mare de 30 de candidaţi, se organi-
zează seria a-II-a de la ora 13.00; 
-24.05.2016, ora 09.00 –interviu, iar în 
eventualitatea înscrierii  a unui număr 
mai mare de 30 de candidaţi, se organi-
zează seria a II-a de la ora 13.00; -data 
limită de depunere a dosarelor– 
10.05.2016, ora 16.00. Depunerea dosa-
relor se va face la sediul U.M. 02400 
Bucureşti, str. Căderea Bastiliei nr.13, 
sector 1, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice. Concursul se va desfă-
şura la sediul U.M. 02409 Bucureşti, 
b-dul. Nicolae Grigorescu nr.12, sector 3. 
Datele de contact ale secretariatului, la 
telefon: 021.319.10.58 int.103.  

l U.M. 02409 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea, posturilor temporar 
vacante de personal civil contractual, de 
execuţie, după cum urmează: •1 (un) 
post de economist gradul II, cu studii 
superioare în domeniul financiar-con-
tabil, cu minim 6 luni vechime în specia-
litatea studiilor până la data depunerii 
dosarului, astfel: -18.05.2016, ora 10.00 
–proba scrisă, iar în eventualitatea 
înscrierii  a unui număr mai mare de 30 
de candidaţi, se organizează seria a II-a 
de la ora 13.00; -24.05.2016, ora 09.00 –
interviu, iar în eventualitatea înscrierii  a 
unui număr mai mare de 30 de candi-
daţi, se organizează seria a II-a de la ora 
13.00; -data limită de depunere a dosa-
relor– 10.05.2016, ora 16.00. •2 (două) 
posturi de contabil II, cu studii medii, cu 
minim 6 luni vechime în muncă până la 
data depunerii dosarului, astfel: 
-20.05.2016, ora 10.00 –proba scrisă, iar 
în eventualitatea înscrierii  a unui număr 
mai mare de 30 de candidaţi, se organi-
zează seria a II-a de la ora 13.00; 
-26.05.2016, ora 09.00 –interviu, iar în 
eventualitatea înscrierii  a unui număr 
mai mare de 30 de candidaţi, se organi-
zează seria a II-a de la ora 13.00; -data 
limită de depunere a dosarelor– 
12.05.2016, ora 16.00. •2 (două) posturi 
de referent II, cu studii medii, cu minim 
6 luni vechime în muncă până la data 
depunerii dosarului, astfel: -25.05.2016, 
ora 10.00 –proba scrisă; -31.05.2016, ora 
09.00 –interviu;  -data limită de depu-
nere a dosarelor– 17.05.2016, ora 16.00. 
Concursul se va desfăşura la sediul U.M. 
02409 Bucureşti, b-dul. Nicolae Grigo-
rescu nr.12, sector 3. Dosarele de 
candidat se vor depune la sediul unităţii, 
unde vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice. Datele de contact ale secretaria-
tului- la telefon: 021.324.23.09 int.115.

l U.M. 02402 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea, a unui post temporar 
vacant de personal civil contractual, de 
execuţie economist gradul II, cu studii 
superioare în domeniul financiar-con-

tabil, cu minim 6 luni vechime în specia-
litatea studiilor până la data depunerii 
dosarului, astfel: - 18.05.2016, ora 10.00– 
proba scrisă, iar în eventualitatea 
înscrierii a unui număr mai mare de 30 
de candidaţi, se organizează seria a-II-a 
de la ora 13.00; -24.05.2016, ora 09.00– 
interviu, iar în eventualitatea înscrierii  a 
unui număr mai mare de 30 de candi-
daţi, se organizează seria a-II-a de la ora 
13.00; -data limită de depunere a dosa-
relor– 10.05.2016, ora 16.00. Depunerea 
dosarelor se va face la sediul U.M. 02402 
Bucureşti, str. Thomas Masaryk nr.22, 
sector 2, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice. Concursul se va desfă-
şura la sediul U.M. 02409 Bucureşti, 
b-dul. Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 
3. Datele de contact ale secretariatului, 
la telefon: 021.211.38.13 int. 111.

l U.M. 02457 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea, a unui post temporar 
vacant de personal civil contractual, de 
execuţie economist gradul II, cu studii 
superioare în domeniul financiar-con-
tabil, cu minim 6 luni vechime în specia-
litatea studiilor până la data depunerii 
dosarului, astfel: -18.05.2016, ora 10.00– 
proba scrisă, iar în eventualitatea 
înscrierii a unui număr mai mare de 30 
de candidaţi, se organizează seria a-II-a 
de la ora 13.00; -24.05.2016, ora 09.00– 
interviu, iar în eventualitatea înscrierii  a 
unui număr mai mare de 30 de candi-
daţi, se organizează seria a-II-a de la ora 
13.00; -data limită de depunere a dosa-
relor– 10.05.2016, ora 16.00. Depunerea 
dosarelor se va face la sediul U.M. 02457 
Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr.13, 
Sector 6, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice. Concursul se va desfă-
şura la sediul U.M. 02409 Bucureşti, 
b-dul. Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 
3. Datele de contact ale secretariatului, 
la telefon: 021.411.31.41/111.

l Primăria Valea Stanciului anunţă 
organizarea unui concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
postului vacant de personal contractual 
Bibliotecar Debutant, la Comparti-
mentul Cultură din cadrul Primăriei 
Valea Stanciului, judeţul Dolj. Condiţiile 
generale de participare: cele specificate 
la art.3 din Anexa nr.1 la HG nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiile generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, vechime în muncă minim 0 ani, 
studii medii liceale finalizate cu diplomă 
de bacalaureat. Concursul va consta în 
selecţia dosarelor de înscriere, probă 
scrisă şi interviu. Dosarul va cuprinde în 
mod obligatoriu actele prevăzute la art.6 
din Anexa nr.1 la HG nr.286/2011 pentru  
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiile generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Data şi ora susţinerii concur-
sului: 25.05.2016 ora 10,00 proba scrisă 
şi 27.05.2016 ora 10,00 interviul, la sediul 
Primăriei Valea Stanciului, judeţul Dolj. 
Dosarele se depun până în termen de 10 
zile da la data publicarii in Monitorul 
Oficial, la Registratura Primăriei Valea 
Stanciului, judeţul Dolj. Dosarele trebuie 
să cuprindă în mod obligatoriu următoa-
rele documente: -cererea de înscriere la 
concurs adresată conducătorului  insti-
tuţiei publice organizatoare, -copia 
actului de identitate, -copiile documen-
telor care să ateste nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, -copiile documentelor care 
să ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului (carte de muncă sau 
adeverinţa care să ateste vechimea în 
muncă), -cazierul judiciar, -adeverinţa 
care să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate, 
-Curriculum vitae, -Alte documente 
relevante pentru desfăşurarea concur-
sului, -Adeverinţa care atestă starea 
starea de sănătate conţine, în mod clar, 
numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii. Copiile 
de pe actele prevăzute mai sus se  
prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, în vederea certifi-
cării pentru conformitate cu originalul. 
Informaţii suplimentare se vor obţine de 
la sediul Primăriei Valea Stanciului, 
judeţul Dolj. Persoană de contact: 
domnul Sabău Nicolae.

l Primăria Valea Stanciului anunţă orga-
nizarea unui concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a postului vacant 
de personal contractual Referent I, la 
Compartimentul Asistenţă Socială din 
cadrul Primăriei Valea Stanciului, judeţul 
Dolj, cu respectarea prevederilor HG 
nr.286/2011. Condiţiile generale de parti-
cipare: cele specificate la art.3 din Anexa 
nr.1 la HG nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiile generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
vechime în muncă minim 5 ani, studii 
medii liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat. Concursul va consta în 
selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă 
şi interviu. Dosarul va cuprinde în mod 
obligatoriu actele prevăzute la art.6 din 
Anexa nr.1 la HG nr.286/2011 pentru  
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiile generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. Data şi 
ora susţinerii concursului: 26.05.2016 ora 
10,00 proba scrisă şi 27.05.2016 ora 12,00 
interviul, la sediul Primăriei Valea Stan-
ciului, judeţul Dolj. Dosarele se depun 
până în termen de 10 zile da la data 
publicării în Monitorul Oficial, la Regis-
tratura Primăriei Valea Stanciului, judeţul 
Dolj. Dosarele trebuie să cuprindă în mod 
obligatoriu următoarele documente: 
-Cererea de înscriere la concurs adresată 
conducătorului  instituţiei publice organi-
zatoare, -Copia actului de identitate, 
-Copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
-Copiile documentelor care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
postului (carte de muncă sau adeverinţa 
care să ateste vechimea în muncă), -Cazi-
erul judiciar, -Adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sani-
tare abilitate, -Curriculum vitae, -Alte 
documente relevante pentru desfăşurarea 
concursului, -Adeverinţa care atestă 
starea starea de sănătate conţine, în mod 
clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii. Copiile de 
pe actele prevăzute mai sus se  prezintă în 
copii legalizate sau însoţite de documen-
tele originale, în vederea certificării pentru 
conformitate cu originalul. Informaţii 
suplimentare se vor obţine de la sediul 
Primăriei Valea Stanciului, judeţul Dolj. 
Persoană de contact: domnul Sabău 
Nicolae.

l Primăria Valea Stanciului anunţă orga-
nizarea unui concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a postului vacant 
de personal contractual Referent I A, la 
Compartimentul Impozite şi taxe locale 
din cadrul Primăriei Valea Stanciului, 
judeţul Dolj, cu respectarea prevederilor 
HG nr.286/2011. Condiţiile generale de 
participare: cele specificate la art.3 din 
Anexa nr.1 la HG nr.286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiile generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
vechime în muncă minim 9 ani, studii 
medii liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat. Concursul va consta în 
selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă 
şi interviu. Dosarul va cuprinde în mod 
obligatoriu actele prevăzute la art.6 din 
Anexa nr.1 la HG nr.286/2011 pentru  
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiile generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice.Data şi 
ora susţinerii concursului: 27.05.2016 ora 
10,00 proba scrisă şi 30.05.2016 ora 10,00  
interviul, la sediul Primăriei Valea Stan-
ciului, judeţul Dolj. Dosarele se depun 
până în termen de 10 zile da la data 
publicării în Monitorul Oficial, la Regis-
tratura Primăriei Valea Stanciului, judeţul 
Dolj. Dosarele trebuie să cuprindă în mod 
obligatoriu următoarele documente: 
-Cererea de înscriere la concurs adresată 
conducătorului  instituţiei publice organi-
zatoare, -Copia actului de identitate, 
-Copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
-Copiile documentelor care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
postului (carte de muncă sau adeverinţa 
care să ateste vechimea în muncă), -Cazi-
erul judiciar, -Adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sani-
tare abilitate, -Curriculum vitae, -Alte 
documente relevante pentru desfăşurarea 
concursului. Adeverinţa care atestă starea 
starea de sănătate conţine, în mod clar, 
numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii. Copiile de 
pe actele prevăzute mai sus se  prezintă în 
copii legalizate sau însoţite de documen-
tele originale, în vederea certificării pentru 
conformitate cu originalul. Informaţii 
suplimentare se vor obţine de la sediul 
Primăriei Valea Stanciului, judeţul Dolj. 
Persoană de contact domnul Sabău 
Nicolae.

CITATII
l SC RCS&RDS SA, cu sediul în Bucu-
reşti, str.Dr.Staicovici, nr.75, Forum 2000 
Building, Faza I, etaj 2, sector 5, având 
CUI:5888716 şi J40/12278/1994, cheamă 
în judecată pe SC MORAS2SONS SRL, 
pârâtă în dosar nr.3275/215/2016, aflat 
pe rolul Judecătoriei Craiova, termen 13 
mai 2016, ora 10.30.

l Doamna Ravanelli Anna, domiciliata 
în Bergamo, San Giovani Bianco Verdi nr. 
42, Italia este chemată în judecata la 
Tribunalul Dolj, România, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 14160/63/2014/a1, 
având ca obiect atragerea răspunderii 
patrimoniale de către SC Future Green 
Power SRL, cu adresa în Bucureşti, 
Sector 1, bd. Nicolae Bălcescu nr. 24, sc. 
B, et. 3, ap. 6, la data de 14.06.2016, ora 
09:00, adresa tribunalului Dolj fiind: str. 
Brestei nr. 12, Craiova, judeţul Dolj, 
secţia a II-a civilă, camera 4. 

DIVERSE
l COMUNICAT.  S.C. BIOFARM S.A. 
cu sediul în Bucureşti, str.Logofătul 
Tăutu nr.99, sector 3, având cod unic de 
înregistrare RO 341563 şi număr de 
ordine în Registrul Comertului 
J40/199/1991, tranzacționată la Bursa de 
Valori Bucureşti, categoria Premium 
-simbol BIO, informează acționarii şi 
investitorii că rezultatele financiare audi-
tate şi aprobate ale anului 2015, sunt 
puse la dispoziția publicului, în format 
electronic, pe website-ul societății, www.
biofarm.ro, la rubrica “Investitori” înce-

pând din data de 29.04.2016, ora 16.00.

LICITATII
l Comuna Valea Călugărească, jud.
Prahova, organizează procedură de lici-
taţie publică cu strigare, pentru vânzarea 
terenului intravilan, situat în com.Valea 
Călugărească, sat Valea Călugărească, 
tarlaua 12, parcela 292, cu suprafaţă de 
516mp. -Caietul de sarcini se poate 
achiziţiona de la Primăria com.Valea 
Călugărească, comp.achiziţii, contra 
sumei de 300Lei. -Licitaţia se va desfă-
şura în data de 26.05.2016, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Valea Călugărească. 
-Informaţii suplimentare se obţin de la 
sediul Primăriei Valea Călugărească. 
-Tel.: 0244.235.444.

l Lichidator judiciar vinde prin licitație 
publică bunurile imobile absolut indis-
pensabile exploatării, aparţinând  debi-
toarei Moldomin SA, împreună cu 
transferul drepturilor dobândite şi obli-
gaţiilor asumate prin Licenţa de conce-
siune pentru exploatarea minereului 
cuprifer nr. 2781/2001, pentru perime-
trul Moldova Nouă - Cariera de Bana-
tite. Informaţiile necesare sunt cuprinse 
în Caietul de sarcini care poate fi achizi-
ţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 
0040-364-412631, fax: 0040-364-412632, 
email: office@rtz.ro. Licitaţia se va 
desfăşura în data de 09 Mai 2016, de la 
ora 10:00, la sediul lichidatorului judi-
ciar. În condițiile în care licitația publică 
din data de 09 Mai 2016 nu se va finaliza 
cu adjudecare, următoarele şedințe de 
licitație vor avea loc în a doua zi de luni 
a fiecărei luni din an. În condițiile în care 
a doua zi de luni din lună este declarată 
conform legii zi nelucrătoare, licitația se 
va organiza în ziua de luni a următoarei 
săptămâni din aceeaşi lună.

l Debitorul SC RUBINIO CLUB SRL 
societate în faliment, prin lichidator judi-
ciar DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, 
scoate la vânzare: Proprietate imobiliară 
situată în Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare 
nr. 31, bl. 29, parter, sector 2, compusă din: 
1.Teren în suprafață de 1.474 mp, având 
nr. cadastral 225585-C1-U15 (nr. cadastral 
vechi 109/0;7) și înscris în CF nr. 225585-
C1-U15 (nr. CF vechi 90505); 2.Construc-
țiile edificate pe acesta: -C1 -fost 
cinematograf, structurat pe S+P, cu o 
suprafață construită la sol de 1.345 mp, 
având nr. cadastral 225585-C1-U15 (nr. 
cadastral vechi 109/0;7) și înscris în CF nr. 
225585-C1-U15 (nr. CF vechi 90505). -C2 
-casă bilete, structurată pe parter, cu o 
suprafață construită la sol de 5 mp, având 
nr. cadastral 225585-C1-U15 (nr. cadastral 
vechi 109/0;7) și înscris în CF nr. 225585-
C1-U15 (nr. CF vechi 90505). Prețul de 
pornire al licitației pentru proprietatea 
imobiliară este de 779.785,2 Euro exclusiv 
TVA. Prețul Caietului de sarcini este de 
8.000 lei, exclusiv TVA. Prima şedință de 
licitație a fost fixată la data de 09.05.2016, 
ora 15.00 iar dacă proprietatea imobiliară 
nu se adjudecă la această dată, următoa-
rele şedințe de licitații au fost fixate în data 
de 16.05.2016, 23.05.2016, 30.05.2016 şi 
06.06.2016, ora 15:00, prețul fiind acelaşi 
pentru toate şedințele de licitație. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO92UG-
BI0000792003035RON deschis la Garanti 
Bank Sucursala Lipscani, cel târziu cu o zi 
înainte de data şi ora stabilită pentru 
şedința de licitație, a garanției de 10% din 
prețul de pornire al licitației; -achizițio-
narea cel târziu cu o zi înainte de data şi 
ora stabilită pentru şedința de licitație a 
Caietului de sarcini. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 
71, et. 2, cam. 203, sector 1. Pentru relații 
s u p l i m e n t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 

ADUNARI GENERALE
l Consiliul de administraţie al socie-
tăţii IFMA Imobiliare S.A. Bucureşti, 
cu sediul în Calea Giuleşti nr.6-8, sector 
6, înregistrată la Registrul Comerţului 
cu nr.J40/2290/2008, C.U.I. 25157095 
în conformitate cu prevederile art.117 
alin.(1) din Legea nr.31/1990, modifi-

cată ş i  completată,  Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor la data de 03.06.2016, ora 11:00, 
la adresa din Bucureşti, Șos. Nordului 
nr.24-26, sector 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă 11.05.2016. În situaţia 
în care, la prima convocare nu vor fi 
îndeplinite condiţiile de cvorum, 
adunarea se va întruni la a doua convo-
care, în condiţile legii, la data de 
04.06.2016, ora 11:00, în aceeaşi locaţie 
şi cu aceeaşi ordine de zi. La Adunarea 
Generală Ordinară sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze acţionarii înscrişi 
în Registrul Acţionarilor la data de 
11.05.2016, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Participarea la Adunarea Gene-
rală Ordinară se face în conformitate 
cu dispoziţiile Actului Constitutiv al 
Societăţii, precum şi cu prevederile 
legale aplicabile societăţilor comerciale 
pe acţiuni. Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social are/au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adop-
tare de adunarea generală; și b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale. Acţionarii pot participa fie 
personal, fie prin reprezentant, prin 
acordarea unei procuri speciale altor 
persoane. În caz de prezentare prin 
împuternicit, un exemplar original al 
procurii speciale se va depune la sediul 
social al Societăţii cu 48 de ore înainte 
de adunare.  Lista cuprinzând informa-
ţiile cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu şi calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru funcţia de 
administrator, bilanţul contabil şi 
contul de profit şi pierderi cu rapoartele 
administratorilor se va afla la dispoziţia 
acţionarilor, începând cu data de 
12.05.2016, la adresa din Bucureşti, 
Șos. Nordului nr.24-26, sector 1, putând 
fi consultată şi completată de aceştia. 
Ordinea de Zi: 1. Alegerea unui nou 
membru al Consiliului de Admistraţie 
al societăţii, având în vedere renun-
ţarea Dlui Dan Niculaie Faranga la 
mandatul de administrator. 2. Prezen-
tarea Raportului Consiliului de admi-
nistraţie pentru exerciţiul financiar al 
anului 2015. 3. Prezentarea şi apro-
barea situaţiilor financiare pentru 
exerciţiul 2015. 4. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a membrilor consi-
liului de administraţie pe anul 2015. 5. 
Aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2015. 6. Decizie 
privind desemnarea auditorului/ audi-
torilor societăţii. 7. Aprobarea manda-
t ă r i i  D l u i . U r s u l e a c  D a n ,  c u 
posibilitatea de substituire, pentru a 
încheia şi/sau semna în numele Socie-
tăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii 
hotărârile prezentei Adunări Generale 
Ordinare şi Actul Constitutiv actualizat 
al Societăţii şi pentru a efectua toate 
formalităţile legale pentru înregistrare, 
publicitate, opozabilitate, executare şi 
publicare a hotărârilor adoptate şi a 
Actului Constitutiv actualizat, precum 
şi pentru a depune, prelua acte şi 
semna în acest scop în numele Socie-
tăţii, în relaţia cu Oficiul Registrului 
Comerţului şi alte entităţi publice sau 
private.

PIERDERI
l Pierdut certificat A.M.M.I nr. 15996 
eliberat de A.R.R. Tulcea la data de 
06.02.2010  pe numele Migit Mihai. Se 
declară nul.

l Romanian Best Products S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, sector 1, Șos. 
Nicolae Titulescu nr.81 -87, bl.10, sc.2, 
et.4, ap. 40, cu J40/3799/2000, C.U.I. 
12933429, pierdut certificat de înregis-
trare, îl declar nul.

l Pierdut certificat constatator SC 
Tamistrat Prod SRL, CUI 10332392, 
punct de lucru, BD. Republicii Nr 2, 
Bistrița. Se declară nul.

ANUNȚURI


