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OFERTE SERVICIU
l SC Forest Natur Fruct SRL, cu 
sediul in Arad, Sos. Curticiului, km.4, 
ferma Aimz, Hala 5B, scoate la concurs 
postul de Director Adjunct, conditii: 
experineta minim 1 an, cunostinte 
limba persana. Telefon 0257284489.

l Şcoala Gimnazială Ostroveni anunţă 
scoaterea, la concurs, a postului 
contractual vacant (1/2 normă) de 
mediator şcolar, studii medii, treapta 
profesională II. Concursul se va desfă-
şura în data de 09.12.2016, ora 9.00, la 
sediul unităţii şcolare. Data limită 
pentru depunerea dosarelor este 
29.11.2016. Persoana de contact 
Grigore Ioan, telefon 0251.337.663. 

l SC Alpaccess SRL angajează pentru 
bucureşti vopsitori şi sablatori cu expe-
rienţă şi muncitori necalificaţi. 
Aşteptăm CV-ul dvs. pe adresa recru-
tari@alpaccess.com. Relaţi i  la 
tel.0344.141.445.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială, cu sediul în Satu 
Mare, str.Tudor Vladimirescu, nr.8, 
judeţul Satu Mare, anunţă amânarea 
concursului organizat iniţial la data de 
05.12.2016, ora 10.00, proba scrisă şi la 
data de 07.12.2016, ora 14.00, interviul 
pentru ocuparea postului de consilier, 
clasa I, gradul profesional superior, la 
data de 12.12.2016, ora 10.00, proba 
scrisă şi la data de 14.12.2016, ora 
14.00, interviul. Prin acest anunţ venim 
în completarea celui publicat în Moni-
torul  Ofic ia l ,  Partea a  III-a , 
nr.1476/04.11.2016, pagina 1, cod 
55123.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant contractual de maga-
ziner din cadrul Serviciului Achiziţii 
Publice, Contractare, Aprovizionare şi 
Transport, conform HG 286/2011. 
Pentru ocuparea postului contractual 
vacant de magaziner sunt necesare: 
diplomă de bacalaureat sau diplomă de 
absolvire a şcolii generale, cunoştinţe 
operare PC, 5 ani vechime în speciali-
tatea postului. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Brăila, astfel: -proba scrisă 
-12.12.2016 -ora 10.00; -proba inter-
viului -15.12.2016 -ora 10.00. Dosarele 
se depun în perioada 16.11.2016-
29.11.2016, între orele 08.00-15.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0239.692.222, int.2174, 
persoană de contact: ref.Ene Monica 
Laura -Serv.RUNOS.  

l Primăria comunei Vlădaia, judeţul 
Mehedinţi organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor publice de execuţie, 
vacante de Inspector clasa I, grad asis-
tent din cadrul Compartimentului 
Contabilitate şi Referent clasa III, grad 
superior din cadrul Compartimentului 
Asistență Socială. Concursul se organi-

zează la sediul Primăriei, în perioada: 
19-21.12.2016 şi constă în susţinerea a 
două probe: -proba scrisă în data de 
19.12.2016, ora 10,00; -interviul în data 
de 21.12.2016, ora 13,00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la sediul 
Primăriei Vlădaia sau la telefon 
0252/356.506.

l Primăria oraşului Sulina, judeţul 
Tulcea, cu sediul în Sulina, str. I, nr. 
180, organizează concurs de recrutare 
în data de 29.11.2016, orele 10:00–  
proba scrisă, pentru ocuparea uni post 
temporar vacant de asistent medical 
comunitar, grad principal, în cadrul 
Serviciului de sănătate publică- asis-
tență medicală comunitară şi în unită-
țile de învățământ. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, şi condițiile specifice 
postului: certificat de membru OAMG-
MAMR, vechime minimă ca asistent 
medical 5 ani. Dosarele de concurs se 
vor depune în perioada 15.11 – 
21.11.2016 şi trebuie să conţină în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, selecţia 
dosarelor de înscriere va avea loc în 
data de 23.11.2016, iar interviul se va 
susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Condiţiile 
de participare şi actele necesare 
înscrierii la concurs sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei 
Sulina www.primaria-sulina.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, la nr. de telefon: 0240543003.

l Primăria Comunei Dragomireşti- 
Vale din Judeţul Ilfov organizează 
concurs pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale de execuție vacantă de 
îngrijitor. Concursul cuprinde 2 probe, 
respectiv proba practică şi proba orală, 
care se vor susţine la sediul Primăriei 
Dragomireşti- Vale din Str. Micşune-
lelor, nr.87, Comuna Dragomireşti- 
Vale, Judeţul Ilfov. Proba practică va 
avea loc în data de 09.12.2016, 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 Dragomireşti- Vale 
din Str. Micşunelelor, nr.87, Comuna 
Dragomireşti- Vale, Judeţul Ilfov, 
respectiv până la data de 29.11.2016, 
ora 16:00, ultima zi de selecţie a dosa-
relor fiind în data de 05.12.2016. Dosa-
rele de concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele prevă-
zute la art. 6 din H.G. nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condițiile de participare la concurs şi 
bibliografia vor fi afişate la sediul insti-
tuţiei.
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 021/436.71.32.

l Centrul European Cultural şi de 
Tineret pentru UNESCO „Nicolae 

Bălcescu”, cu sediul în Bucureşti, str.11 
Iunie, nr.41, sectorul 4, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante, în cadrul Servi-
ciului Evenimente şi Proiecte, de 
inspector de specialitate, grd.prof.I, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011, cu 
modificările ulterioare. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data 
de 09.12.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 09.12.2016, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -are cetățenie 
română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
-absolvent de studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licență; -condiţii 
minime de vechime în specialitatea 
studiilor necesare -3,6 ani;  -experiență 
în raport de lucru cu tinerii; -experiență 
scriere proiecte; -cunoştințe informatice 
(Windows ,  Microsof t  Off i ce , 
Wordpress); -cunoaşte regulile scrierii 
diverselor tipuri de materiale (proiecte, 
comunicare presă, invitație, articole); 
-certificat care atestă cunoaşterea limbii 
engleze (minim nivel B -utilizator inde-
pendent) şi eventual o altă limbă de 
circulație internațională (franceza, 
germana); -certificate care atestă 
cunoştințe în accesarea fondurilor 
europene; -experiență în activitate cu 
ONG-uri; -disponibilitate de lucru 
peste program la nevoie; -disponibili-
tate de schimbare a programului de 
lucru. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, de luni până joi, între orele 9.00-
15.00, şi vineri, între orele 9.00-12.30, la 
sediul Centrului European Cultural şi 
de Tineret pentru UNESCO „Nicolae 
Bălcescu”, la registratură. Relaţii supli-
mentare la sediul Centrului European 
Cultural şi de Tineret pentru UNESCO 
„Nicolae Bălcescu”, la Comparti-
mentul Resurse Umane şi Secretariat, 
telefon: 021.336.43.40, e-mail: ccnb4@
yahoo.com

l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Sighetu Marmaţiei, cu sediul 
în municipiul Sighetu Marmaţiei, str.
Dragoş Vodă, nr.38, jud.Maramureş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, 
conform HG 286/2011: -muncitor cali-
ficat IV-I, electromecanic auto, înca-
drarea în trepte se va face în funcţie de 
vechimea în specialitate astfel: -00-03 
ani inclusiv -muncitor calificat IV; 
-03-06 ani inclusiv -muncitor calificat 
III; -06-09 ani inclusiv -muncitor cali-
ficat II; -peste 09 ani -muncitor calificat 
I, -1 post la Compartimentul Tehnic al 
Biroului Logistic; -muncitor calificat 
IV-I, tâmplar universal, încadrarea în 
trepte se va face în funcţie de vechimea 
în specialitate astfel: -00-03 ani inclusiv 
-muncitor calificat IV; -03-06 ani 
inclusiv -muncitor calificat III; -06-09 
ani inclusiv -muncitor calificat II; 
-peste 09 ani -muncitor calificat I, -1 

post la Compartimentul Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar al Biroului 
Logistic; -muncitor calificat IV-I, elec-
tromecanic, încadrarea în trepte se va 
face în funcţie de vechimea în speciali-
tate astfel: -00-03 ani inclusiv 
-muncitor calificat IV; -03-06 ani 
inclusiv -muncitor calificat III; -06-09 
ani inclusiv -muncitor calificat II; 
-peste 09 ani -muncitor calificat I, -1 
post la Compartimentul Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar al Biroului 
Logistic; -muncitor calificat IV-I, elec-
trician de întreţinere şi reparaţii, înca-
drarea în trepte se va face în funcţie de 
vechimea în specialitate astfel: -00-03 
ani inclusiv -muncitor calificat IV; 
-03-06 ani inclusiv -muncitor calificat 
III; -06-09 ani inclusiv -muncitor cali-
ficat II; -peste 09 ani -muncitor calificat 
I, -1 post la Biroul Administrativ al 
Serviciului Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Suceava; -muncitor calificat 
IV-I, fochist cazane cu abur şi apă fier-
binte, încadrarea în trepte se va face în 
funcţie de vechimea în specialitate 
astfel: -00-03 ani inclusiv -muncitor 
calificat IV; -03-06 ani inclusiv 
-muncitor calificat III; -06-09 ani 
inclusiv -muncitor calificat II; -peste 09 
ani -muncitor calificat I, -1 post la 
Compartimentul Tehnico-Adminis-
trativ al Sectorului Poliţiei de Frontieră 
Vişeu de Sus; -muncitor calificat IV-I, 
şofer autoturisme şi camionete, înca-
drarea în trepte se va face în funcţie de 
vechimea în specialitate astfel: -00-03 
ani inclusiv -muncitor calificat IV; 
-03-06 ani inclusiv -muncitor calificat 
III; -06-09 ani inclusiv -muncitor cali-
ficat II; -peste 09 ani -muncitor calificat 
I, -1 post la compartimentul Tehni-
co-Administrativ al Sectorului Poliţiei 
de Frontieră Vicovu de Sus. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 12.12.2016, ora 10.00; -proba 
practică în data de 15.12.2016, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
19.12.2016, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: generale/medii; -vechime: nu 
este cazul; -să fie declarat apt medical şi 
apt psihologic. 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 Inspectoratului 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Sighetu Marmaţiei. Relaţii suplimen-
tare la sediul Inspectoratului Teritorial 
al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marma-
ţiei, persoană de contact: subcomisar de 
poliţie Gabrian Ioana, telefon: 
0262 .314 .528 ,  int .26062 ,  fax : 
0262.348.361.

l Direcţia audit intern a Ministerului 
Apărării Naţionale organizează, 
conform H.G. 286/2011 şi Ordinului 
ministrului apărării naţionale nr. M. 
68/2015, concurs pentru ocuparea unui 
post civil contractual vacant de auditor 
gr. I la Secţia audit intern teritorială nr. 
4, Cluj- Napoca. La probele de concurs 
(scrisă şi interviu) pot participa numai 

candidaţii care au fost avizaţi favorabil 
la interviul de avizare, susţinut 
conform pct. 2.3.4.1. din Normele gene-
rale privind exercitarea activităţii de 
audit public intern, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013. 
Detalii privind postul scos la concurs, 
desfăşurarea interviului de avizare şi a 
probelor de concurs: -nivelul studiilor: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă, sau echivalente, în ştiinţe 
economice; -experienţă în specialitatea 
studiilor cerute: minim 4 ani; -locul de 
desfăşurare a interviului de avizare şi a 
probelor de concurs: sediul Secţiei audit 
intern teritoriale nr.4 Cluj-Napoca, 
situat în str. Piaţa Ştefan cel Mare nr. 
1-3, localitatea Cluj- Napoca, judeţul 
Cluj; -data şi ora desfăşurării inter-
viului de avizare: 12.12.2016, începând 
cu ora 10.00; -data şi ora desfăşurării 
probelor de concurs: 13.12. începând cu 
ora 10.00 (prima probă de concurs- 
proba scrisă) şi 16.12.2016, începând cu 
ora 10.00 (a doua probă de concurs 
-interviul); -locul şi data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: sediul 
Secţiei audit intern teritoriale nr.4 
Cluj-Napoca, până la data de 
29.11.2016 ora 16.00. Detaliile privind 
documentele solicitate, condiţiile gene-
rale şi specifice, calendarul desfăşurării 
interviului de avizare şi probelor 
concursului, precum şi tematica şi 
bibliografia sunt afişate la sediul Direc-
ţiei audit intern (str. Dr. Taberei nr.7-9, 
sector 6, Bucureşti) şi sediul Secţiei 
audit intern teritoriale nr.4, Cluj- 
Napoca, precum şi pe pagina de 
Internet a Direcţiei audit intern dai.
mapn.ro/pages/view/102 şi pe portalul 
posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare 
pot fi obţinute la tel. 0264.591.682, în 
zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța, organizează 
concurs, în temeiul Hotărârii Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în data de 
12.12.2016 proba scrisă şi în data de 
16.12.2016 interviu, pentru ocuparea 
unor posturi vacante repartizate pe 
perioadă determinată, pentru imple-
mentarea Programului Național de 
Cadastru şi Carte Funciară, corespun-
zătoare funcțiilor contractuale de  
conducere şi execuție din cadrul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța, cu încadrare pe 
perioadă determinată de 36 de luni, 
după cum urmează: Serviciului 
Cadastru, Biroul Înregistrare Sistema-
tică: -Şef birou gradul II -1 post- Cerin-
ţele postului: studii de specialitate: 
studii universitare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau cu 
diplomă– specializarea  cadastru, 
geodezie, topografie, măsurători 
terestre; vechime  în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: minim 6 
ani şi 6 luni. -Consilier cadastru gradul 
II -2 posturi: studii de specialitate: 
studii universitare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau cu 
diplomă– specializarea cadastru, 
geodezie, topografie, măsurători 
terestre; vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului minim 6 
luni. -Referent treapta I -1 post: studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; vechime  în muncă: minim 3 ani şi 
6 luni; cunoştințe operare calculator. 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art.6 din  Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011 şi se vor 
depune la sediul Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Constanța în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului, până în data de  
29.11.2016, inclusiv, ora 16.00. Detalii 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială www.ocpict.
ro, secțiunea ”Angajare”. Relații supli-
mentare se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanța din Mun Constanța, str. 
Mihai Viteazu nr.2B, Serviciului 
Resurse Umane şi Interogare Baze de 
Date,  telefon 0241/488625, e-mail: ct@
ancpi.ro.

l Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Cluj, cu sediul în Cluj Napoca, 
B-dul.Eroilor, nr.40, jud. Cluj, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a următorului 
post contractual vacant din cadrul 
unităţii de administrare a bazelor spor-
tive cluj: 1.Inspector specialitate grad II 
-responsabil activitate sportivă, 
conform H.G.286/2011. Condiţii gene-
rale şi specifice necesare ocupării 
postului: -studii superioare cu diplomă 
de licenţă; -cunoştinţe de operare pe 
calculator; -vechime în specialitatea 
studiilor cel puţin 1 an. Concursul se va 
desfăşura în data de 09.12.2016, ora 
10.00 (proba scrisă), data şi ora organi-
zării interviului vor fi anunţate ulterior, 
la sediul Direcţiei Judeţene pentru 
Sport şi Tineret Cluj. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului adică până 
în data de 29.11.2016, ora 14.00, la 
sediul DJST Cluj Biroul Resurse 
Umane, bd.Eroilor, nr.40, Cluj Napoca. 
Relaţii suplimentare referitoare la 
actele necesare pentru întocmirea dosa-
rului de participare la concurs la sediul 
DJST Cluj, Biroul Resurse Umane şi 
siteul instituţiei www.djstcluj.ro. 
Persoană de contact: Artean Laura 
- c o n s i l i e r  s u p e r i o r,  t e l e f o n : 
0722.737.975.        

l Primăria municipiului Fălticeni 
organizează concurs de recrutare în 
data de 15.12.2016, ora 9,00 (proba 
scrisă) şi în termen de 48 de ore de la 
afişarea rezultatelor la proba scrisă - 
interviul, la sediul Primăriei, pentru 
ocuparea unei funcţii publice de 
inspector, clasa I, gradul profesional 
debutant din cadrul Serviciului financi-
ar-contabilitate / Direcția economică, 
din aparatul de specialitate al prima-

Programul Operaţional Competitivitate                       
                                                                                                                                                                                                                                

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) ȋn sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, 1.1.4. 
Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

Anunţ privind începerea proiectului cu titlul “Terapii ţintite pentru boala valvei aortice ȋn diabet - THERAVALDIS”

InstitutulInstitutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”, Institut din subordinea Academiei Române, cu sediul în Bucureşti, str. B.P. Haşdeu, nr. 
8, cod postal 050568, sector 5, România, ȋn calitate de beneficiar, anunţă începerea proiectului “Terapii ţintite pentru boala valvei aortice ȋn diabet - 
THERAVALDIS”, în baza Contractului de finanţare nr.115 din 13.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în 
calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru 
Programul Operaţional Competitivitate (POC), codul MySMIS – 104362
ValoareaValoarea totală a proiectului este de 8.657.500 lei RON, valoarea eligibilă a proiectului este de 8.617.500 RON din care asistenţa financiară nerambursabilă este 
de 8.617.500 RON iar 40.000 RON valoarea neeligibilă a proiectului constituie contribuţia proprie a solicitantului.
Proiectul este implementat în București și are o durată de 48 (patruzecişiopt) luni.
Obiectivul general al proiectului THERAVALDIS ȋl reprezintă creşterea participării româneşti ȋn cercetarea la nivelul UE ȋn domeniul biotehnologiei medi-
cale şi farmaceutice prin crearea unui nucleu de cercetare ȋn nanotehnologii ȋn cadrul Institutului de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”.
Scopul proiectului THERAVALDIS ȋl reprezintă cercetarea fundamentală şi experimentală ȋn vederea identificării mecanismelor unice ale progresiei bolii 
valvulare şi dezvoltării de noi nano-bio-terapii pentru boala valvei aortice ȋn diabet (BVAD).
Director proiect: Dr.Agneta Simionescu
Persoana de contact: Dr.Ileana Mânduţeanu - Manager Executiv telefon: +40-21.319.45.18, fax: +40-21.319.45.19; e-mail: Ileana.manduteanu@icbp.ro
Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2015-2020.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală, a unor active aparținând: S.C. Ra Impex Ag 
SRL - Topoloveni, str. Depozitelor, nr. 6, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren curți construcții în 
suprafață de 1051 mp., situate în Topoloveni, str. Maximilian 
Popovici, Carte funciară 81123, nr. cadastral 269, 6.010 lei; 
Clădire C1 în suprafață de 159 mp., 30.067 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria 
Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de Procedura 
Fiscală, până în ziua de 28.11.16, inclusiv. Licitația va avea loc în 
data de 29.11.16, ora 11:00:00, la SFO Topoloveni, Calea 
București, nr. 107A, jud. Argeș. Sarcinile care grevează bunurile 
sunt: libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal 
Orășenesc Topoloveni, tel. 0248.666900. Data afișării: 
15.11.2016.

ANAF - D.P.R.F.P. Ploiești - 
A.J.F.P. Prahova - S.F.O. 
Bușteni, anunță organizarea 
licitației privind vânzarea a 5 
(cinci) containere metalice de 
șantier aflate în stare satisfă-
cătoare, proprietate a debito-
rului S.C. Gadani Mont S.R.L. 
Licitația se va desfăsura la se-
diul organului fiscal din Buș-
teni, str. Nestor Ureche, nr. 3, 
jud. Prahova, în ziua de 28. 
11.2016, ora 12.00. Prețul de 
pornire al licitatiei este de 
15.934 lei, exclusiv T.V.A. 
Anunțul nr. 39644/ 14.11. 
2016 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la pri-
mărie și pe site-ul ANAF (lici-
tații). Pentru date suplimen-
tare privind condiții de partici-
pare și acte necesare la depu-
nerea ofertelor puteți apela nr. 
de telefon 0244/ 320155, 
persoană de contact Voicu 
Mihai.
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rului municipiului Fălticeni. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din L.188 / 1999, 
privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată, studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare economice de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă,  fară vechime. Dosarul 
de înscriere se depune în termen de 20 
de zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al României. 
Actele necesare pentru completarea 
dosarului de înscriere, condițiile de 
studii şi vechime, precum şi bibliografia 
concursului sunt afişate la sediul 
Primăriei Fălticeni. Relaţii la telefon 
0230/542056 – serviciul resurse umane.

l În temeiul prevederilor art.57, alin.
(4) din Legea nr.188/1999, coroborate 
cu prevederile art.43 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008, Primăria 
Com.Sadova, jud.Dolj, organizează în 
data de 25.11.2016, la sediul Primăriei 
Sadova, concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice, de execuţie 
temporar vacantă, de consilier superior 
în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului com.Sadova -Comparti-
ment Financiar-contabil. Concursul va 
consta în susţinerea următoarelor 
probe: -proba practică eliminatorie 
-25.11.2016, ora 9.00; -proba scrisă 
-25.11.2016, ora 10.00; -interviul 
-28.11.2016, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs vor conţine docu-
mentele prevăzute la art.49 din HG 
nr.611/2008, se vor depune în termen de 
8 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Sadova. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: finanţe, 
contabilitate; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la nr.de 
telefon: 0251.376.622, persoană 
contact: Enache Nicolae.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.33, 
organizează în temeiul HG nr. 
286/2011, modificat şi completat de HG 
nr.1027/2014, concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
-restaurator, studii superioare, gr.II -1 
post; -muncitor calificat, treapta 1 -1 
post; -muncitor necalificat, treapta I -2 
posturi. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
12.12.2016, ora 10.00; -proba interviu se 
susţine într-un termen de maxim 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii primei 
probe. Data, ora şi ziua interviului se 
vor afişa după proba scrisă. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -pentru postul de 

restaurator, studii superioare, gradul II 
-Departamentul Restaurare: 1.studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă; 2.cunoştinţe de 
operare pe calculator: medii (Word); 
3.limbi străine: nivel mediu la o limbă 
de circulaţie internaţională (engleză, 
franceză, germană) -citit, scris, vorbit; 
4.vechime minim 6 luni; 5.condiție 
fizică potrivită manipulării elementelor 
din lemn masive (buştean ecarisat/
neecarisat); 6.abilităţi şi cunoştințe de 
prelucrare a lemnului brut (cioplire 
buştean 4 fețe după trasaj); 7.cunoş-
tințe minimale de tehnică tâmplă-
rească; 8.disponibilitate pentru lucrul 
în aer liber în condiții atmosferice vari-
abile; 9.demonstrație abilități în reali-
zarea unor îmbinări din lemn (plombe, 
papioane, îmbinări 90 grade realizate 
manual); 10.cunoştințe minimale 
privind utilizarea utilajelor şi aparaturii 
tehnice sau manuale pentru prelu-
crarea lemnului (MUT, maşină de 
găurit şi filetat, fierăstrău mecanic); 
-pentru postul de muncitor calificat, 
treapta I -Serviciul Etnografie/Muzeul 
Satului Bucovinean: 1.studii: generale, 
profesionale sau medii; 2.specializări: 
prelucrarea lemnului, tâmplărie, 
dulgherie, construcții lemn sau similar; 
3.vechime în muncă: minim 9 ani; 
-pentru posturile de muncitor necali-
ficat, treapta I -Serviciul Cetatea de 
Scaun: 1.minim studii generale; 2.
minim 6 luni vechime în muncă. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul instituției şi pe pagina de 
internet, respectiv până în data de 
29.11.2016, ora 16.00. Dosarele se vor 
verifica de către comisia de concurs, iar 
rezultatele selectării dosarelor se vor 
afişa la sediul instituției şi pe site-ul: 
www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii 
suplimentare şi bibliografia necesară se 
pot obţine de la sediul instituţiei, 
telefon: 0230.216.439 şi pe site-ul: www.
muzeulbucovinei.ro

l Consiliul Judeţean Covasna 
-Kovászna Megye Tanácsa. Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna. Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Hăghig. 
Hidvégi Idösök Otthona. Telefon: 
0267.366.911, fax: 0267.366.903, e-mail: 
caminpen@yahoo.com. Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Hăghig 
organizează concurs pentru ocuparea 
posturilor contractuale vacante: medic 
generalist (1 post), nivelul studiilor S, 
psiholog (1 post), nivelul studiilor S, 
kinetoterapeut (1 post), nivelul studiilor 
S, asistent medical (1 post), nivelul 
studiilor PL, contabil-şef (1 post), 
nivelul studiilor S, referent IA pentru 
perioadă determinată (1 post), nivelul 
studiilor M, muncitor întreținere (1 
post), nivelul studiilor M, lenjereasă (1 
post), nivelul studiilor M, bucătăreasă 
(1 post), nivelul studiilor M. Condiţiile 
generale de participare la concurs sunt 
prevăzute la art.3 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Condi-
ţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi ocupării 
postului: a)pentru medic generalist: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă în domeniul medicinei 
generale, asigurare de malpraxis 
medical; b)pentru psiholog: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
psihologiei; c)pentru contabil-şef: studii 
superioare economice de lungă durată/
studii universitare de licenţă şi 
masterat în ştiinţe economice; vechime 
efectivă în specialitatea studiilor nece-
sară, respectiv în domeniul finanţelor 
publice/financiar-contabil, minimum 3 
ani; deţinere certificat SEC, conform 
art.19, lit.b2) şi b3) din Legea 
nr.500/2002, cu modificările şi comple-
tări le  ulterioare,  ş i  Ordinului 
nr.496/2014, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind dobân-
direa şi certificatului de atestare a 
cunoştinţelor în domeniul Sistemului 
European de Conturi; cunoştinţe de 
operare pe calculator; d)pentru referent 
IA: vechime în posturi similare în 
domeniul finanțelor publice/financi-
ar-contabil minimum 5 ani; e)pentru 
asistent medical: studii postliceale în 
domeniul medical, atestat de liberă 
practică; f)pentru lenjereasă: cursuri de 
calificare croitorie; g)pentru muncitor 
întreținere: studii generale (învăţământ 
obligatoriu de 10 ani sau diplomă de 
bacalaureat); cunoştinţe şi abilităţi 
practice în domeniile: instalaţii termice 
şi sanitare, tâmplărie şi electricitate; 
experienţa anterioară în posturi simi-
lare constituie un avantaj. Condiţiile de 
participare la concurs, de angajare şi 
bibliografia se afişează la sediul institu-
ţiei. Concursul se va desfăşura înce-
pând din data de  8.12.2016, ora 10.00 
-proba scrisă, iar interviul se va susţine 
în data de 13.12.2016, ora 10.00, la 
sediul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Hăghig (Hăghig, str.Andrei 
Şaguna, nr.420). Dosarul de concurs se 
poate depune la sediul căminului 
(adresa de mai sus), în perioada 
15.11.2016-25.11.2016, între orele 8.00-
16.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretarul comisiei de 
concurs: Sala Hajnalka, telefon: 
0267.366.911.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 
cu sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4, 
anunţă organizarea unui concurs de 
recrutare pe o funcție publică de 
executie în data de 19.12.2016: 1.Consi-
lier clasa I gradul debutant– Biroul 
Corp Control: a. pregătire de speciali-
tate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;  
b. vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice:- 2. 

Consilier clasa I gradul debutant– 
Biroul Corp Control: a. pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă;  b. vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice:- 3. Consilier clasa I gradul 
asistent– Biroul Corp Control: a. pregă-
tire de specialitate: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă;  b. vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 1 an; 4. Consi-
lier juridic clasa I gradul asistent– 
Serviciul Juridic: a. pregătire de specia-
litate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul stiinte juridice;  b. vechime 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minim 1 an; 5. 
Consilier juridic clasa I gradul supe-
rior– Serviciul Juridic: a. pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul stiinte juridice;  
b. vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice:  
minim 9 ani; 6. Consilier juridic clasa I 
gradul asistent– Serviciul Contencios: 
a. pregătire de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţe juridice;  b. vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 1 an; 7. Consi-
lier juridic clasa I gradul superior– 
Serviciul Contencios: a. pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;  
b. vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 9 ani; 8. Consilier clasa I gradul 
asistent– Serviciul  Monitorizare, 
Analiza Statistică: a. pregătire de speci-
alitate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
b. vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 1 an; 9. Consilier clasa I gradul 
superior– Serviciul Organizare Resurse 
Umane: a. pregătire de specialitate: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă;  b. vechime 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minim 9 ani; 
10.Consilier clasa I gradul principal– 
Biroul Managementul Carierei şi 
Formare Profesională:

a. pregătire de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă;  b. vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minim 5 ani; 11. 
Consilier juridic clasa I gradul supe-
rior– Biroul Managementul Carierei şi 
Formare Profesională: a. pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;  
b. vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 9 ani; 12. Consilier clasa I 
gradul superior– Serviciul Finanţe 
Buget: a. pregătire de specialitate: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; b. vechime 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minim 9 ani; 
13.Consilier clasa I gradul superior– 
Serviciul Asistenţă Socială în Domeniul 
Protecţiei Drepturilor Copilului: a. 
pregătire de specialitate: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; b. vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice:  minim 9 ani; 14. 
Consilier clasa I gradul principal– 
Serviciul Asistenţă Socială în Domeniul 
Protecţiei Drepturilor Copilului: a. 
pregătire de specialitate: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă. b. vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani; 15. 
Consilier clasa I gradul asistent– Servi-
ciul Asistenţă Socială în Domeniul 
Protecţiei Drepturilor Copilului: a. 
pregătire de specialitate: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă. b. vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 1 an; 16. Consi-
lier clasa I gradul superior– Serviciul 
Management de Caz: a. pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă. b. vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 9 ani; 17. Consilier clasa 
I gradul principal– Serviciul Manage-
ment de Caz: a. pregătire de speciali-
tate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
b. vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 5 ani; 18. Consilier clasa I 
gradul asistent– Serviciul Management 
de Caz: a. pregătire de specialitate: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; b. vechime 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minim 1 an; 19.  
Consilier clasa I gradul principal– 
Serviciul Plasament Familial: a. pregă-
tire de specialitate: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; b. vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani; 20. 
Consilier clasa I gradul principal– 
Serviciul Evaluare Complexă:  a. 
pregătire de specialitate: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; b. vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani; 21. 
Consilier clasa I gradul asistent– Servi-
ciul Evaluare Complexa a Persoanelor 
Adulte cu Handicap: a. pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul psihopedago-
giei speciale;  b. vechime în speciali-

tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 1 an; 22. Consi-
lier clasa I gradul principal– Serviciul 
Evidenţa şi Plata Prestaţii Sociale: a. 
pregătire de specialitate: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; b. vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani; 23. 
Consilier clasa I gradul superior– 
Serviciul Prevenire şi Marginalizare 
Socială: a. pregătire de specialitate: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă;  b. vechime 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minim 9 ani; 24. 
Referent clasa III gradul asistent– 
Serviciul de Asistenţa Socială pentru 
Grupurile Vulnerabile: a. pregătire de 
specialitate: studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; b. 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: minim 
6 luni; 25. Referent clasa III gradul 
asistent– Serviciul de Asistenţa Socială 
pentru Grupurile Vulnerabile: a. pregă-
tire de specialitate: studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; b. 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: minim 
6 luni; 26. Referent clasa III gradul 
principal– Serviciul de Asistenţa 
Socială pentru Grupurile Vulnerabile: 
a. pregătire de specialitate: studii medii 
liceale, finalizate cu diploma de bacala-
ureat; b. vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 5 ani; 27. Consilier clasa 
I gradul asistent– Serviciul de Asistenţă 
Socială pentru Grupurile Vulnerabile: 
a. pregătire de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
psihopedagogiei speciale; b. vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minim 1 an; 28. 
Consilier clasa I gradul principal– 
Serviciul Acordare Subvenţii pentru 
Încălzirea Locuinţei: a. pregătire de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; b. vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 5 ani; IV. Condiţiile de 
desfăşurare ale concursului: -perioada 
de înscriere– 20 zile de la data publi-
cării; -instituţia publică la care se 
depun dosare le  de  înscr iere– 
D.G.A.S.P.C Sector 3, Str. Parfumului, 
nr. 2–4, Sector 3; -data organizării 
concursului de recrutare– 19.12.2016– 
proba scrisă, -interviul (nu mai târziu 
de 5 zile lucrătoare de la susţinerea 
probei scrise).

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament in Bucuresti, in 
spate la Intercontinental, etaj 3, 4 
camere, bucatarie echipata, zugravit 
integral. Telefon 0244 513935.

CITAȚII  
l Cirimpei Constantin este citat la 
Judecătoria Botoşani, în proces cu 
reclamanta Cirimpei Elena, în 
dosarul  nr. 16246/193/2015, având ca 
obiect  divorț,   termen de judecată 
15.11.2016.

l Minea Marian domiciliat în comuna 
Ciorani, sat Cioranii de Jos, nr. 959, 
judeţul Prahova, este chemat la Jude-
cătoria Ploieşti în calitate de pârât în 
dosar nr. 15958/281/2015 cu termen de 
judecata la data de 17.11.2016.

l Posteucă Marian Vasile, în calitate 
de pârât, este chemat să se prezinte la 
Judecătoria Rm. Vâlcea, în procesul de 
divorț cu Posteucă Alina Mihaela, 
pentru termenul din 27.01.2017.

l Numitul Mihalcea Viorel este 
chemat în calitate de pârât în dosarul 
nr. 1027/335/2015 aflat  pe rolul Jude-
cătoriei Videle în data de 23.11.2016 în 
proces cu Banaru Ion, Banaru Dumitru 
având ca obiect partaj judiciar. 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală, a unor active aparținând: S.C. Tre Lagni GLG 
SRL - Rătești, sat Ciupa Manciulescu, jud. Argeș, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren arabil în 
suprafață de 9111 mp., nr. cadastral 83302, situat în Rătești, jud. 
Argeș, 10.408 lei; Teren arabil în suprafață de 5889 mp., nr. 
cadastral 83290, situat în Rătești, jud. Argeș, 6.117 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria 
Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de Procedură 
Fiscală, până în ziua de 06.12.16, inclusiv. Licitația va avea loc în 
data de 07.12.16, ora 10:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea 
București, nr. 107A, jud. Argeș. Sarcinile care grevează bunurile 
sunt: libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul S.F.O. 
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș, tel. 
0248.666900. Data afișării: 15.11.2016.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală, a unor active aparținând: Barbu Anca Maria - 
Topoloveni, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără 
TVA]: Teren vii extravilan în sup. 900 mp, situat în Topoloveni, 
tarla 22, 1.894 lei; Teren extravilan în sup.2970 mp, situat în 
Topoloveni, tarla 24, parcela 874/25, 2.121 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria 
Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de Procedură 
Fiscală, până în ziua de 07.12.16, inclusiv. Licitația va avea loc în 
data de 08.12.16, ora 11:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea 
București, nr.107A, jud. Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A, 
jud. Argeș, tel. 0248.666900. Data afișării: 15.11.2016.
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l Brojban Mihaela, Horopciuc Virginia 
din Botoşani, str. Independenţei nr. 1, 
sc. H, ap. 18, jud. Botoşani, sunt citaţi 
la Tribunalul Botoşani în ziua de 
2 9 . 1 1 . 2 0 1 6  î n  d o s a r u l  n r. 
14768/193/2014 având ca obiect 
-pronunţare hotărâre care să ţină loc de 
act autentic, în contradictoriu cu Adia-
coniţei Elena.

l Numitul Pop Cosmin Claudiu cu 
ultimul domiciliu cunoscut in localitatea 
Reşiţa, Aleea Albăstrelelor, Bl. 2A, Sc. 2, 
Etaj 1, Ap. 13,  judetul Caraş-Severin, 
este citat la Judecatoria Reşiţa, pe data 
de Vineri, 09.12.2016, ora 09:00 complet
ul c5, Camera Sala 14 in calitate de 
pârât în dosarul nr. 2308/290/2016 in 
procesul de divort cu reclamanta Pop 
Silvia Anişoara.

DIVERSE  
l Castigatoarea tombolei C&A 
Customer Experience in urma extra-
gerii din luna octombrie 2016, premiu 
ce consta intr-un voucher in valoare de 
2.000RON, este dna Alina Vots.

l Smokemania! Devino partener cu 
noi comercializand tigari electronice, 
lichide si accesorii pentru acestea. 
0733670988

l SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de administrator 
judiciar al Delta Agro Prod SRL  
desemnat prin hotararea nr.7000 din 
data de 09.11.2016, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 28002/3/2016, noti-
ficã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva Delta Agro Prod SRL, cu sediul in 
Bucureşti Sectorul 1, Str. Prof. Niculae 
Ionescu, Nr. 7, Etaj P, CUI 15514085, 
nr. de ordine in registrul comertului 
J40/8109/2003. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Delta Agro Prod 
SRL vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucureşti - secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr. 28002/3/2016, 
in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 27.12.2016; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 16.01.2017; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 31.01.2017; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 23.01.2017, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la data 
de 22.11.2016, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l Consiliul Local Berceni,  avand 
sediul in comuna Berceni, judet Ilfov, 
Bd.1Mai, nr.233, titular  al planului 
P.U.Z.-reabilitare spatii verzi, amena-
jare loc de joaca, construire centru 
activitati pentru copii,  in localitatea  
BERCENI, T59, P2815,2816,  anunta 
publicul interesat  asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului poate 
fi consultata la sediul Agentiei  
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1- (in spatele benzina-
riei Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele: 09:00-11:00. Observatii  si 
sugesti  se primesc in scris  la 
sediul:A.P.M.I. in termen de 18 zile de 
la data publicarii anuntului.

l Marin Ion,  avand  domiciliul in 
Bucuresti-sector 4, sos. Oltenitei, nr. 
224, bl. 6, sc. 1, et. 3, ap. 22, judet Ilfov, 
titular al planului: P.U.D construire 
magazine alimentar P+1E, utilitati, in 
localitatea Berceni, judet Ilfov, T5, 
P18/2/2, nr. cad. 3436/2, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului Favo-
rabil pentru PUD-construire magazin 
alimentar P+1E, utilitati. Documen-
tatia a fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean-Ilfov.  
Observatii/comentariile  si sugestii  se 
primesc/in scris/la Biroul de Urbanism 
in cadrul Consiliului Judetean-Ilfov, cu  
sediul in:municipiul Bucuresti, str. 
Gheorghe Manu, nr. 18, sector. 

1-(tel.021/212.56.93), in termen de 15 
zile  calendaristice de la publicarea 
anuntulu i ,  incepand cu  data 
de:03.11.2016.

l Tudor Constantin-Florin,  avand  
domiciliul in:oras Voluntari, Drm.
Negru, nr.14C, judet Ilfov,   titular al 
planului P.U.Z alipire si teren-modifi-
care PUZ,  in localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T7, P23/3/10–lot. 7, 8, 9, 10,  
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a avizului 
Favorabil pentru P.U.Z-alipire si teren–
modificare PUZ. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean-Ilfov.  Observatii/
comentariile  si sugestii  se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul in 
municipiul Bucuresti, str. Gheorghe 
M a n u ,  n r.  1 8 ,  s e c t o r. 1 - ( t e l . 
021/212.56.93), in termen de 15 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
tului, incepand cu data de 03.11.2016.

SOMAȚII  
l Prezenta somatie este emisa in 
temeiul art. 130 din Decretul_lege nr. 
115/1938 astfel cum s-a dispus prin 
inchierea de sedinta din data de 
9.11.2016, cu privire la cererea inregis-
trata pe rolul Judecatoriei Ineu din 
data de 11.08.2016 in dosarul nr. 
1225/246/2016, formulate de petenta 
Belean Ana CNP 2390902022804 
domiciliata in Bocsig nr. 440, jud. Arad. 
Petenta a solicitat sa se constate ca a 
dobandit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilelor, respectiv 
asupra cotei de 1/2 parte asupra imobi-
lului inscris in CF 304620 Bocsig 
provenit din CF 369 Bocsig, cu nr top 
247-248/a.1.a  compus din casa cu nr 
adm 440 si teren intravilan in suprafata 
de 1079 mp, proprietar tabular fiind 
Ciul Antonie decedat Hanc Antonie la 
data de 19 martie 1988 si asupra imobi-
lului inscris in CF 304686 Bocsig 
provenit din CF 1366 Bocsig cu nr top 
247-248/a.1.b compus din teren intra-
vilan in suprafata de 360 mp proprietar 
tabular fiind sub B 1 Ciul Toader una si 
aceeasi persoana cu Ciul Teodor 
decedat la data de 2 ianuarie 1945, 
petenta a solicitat sa se dispuna 
inscrierea dreptului ei de proprietate, in 
cartea funciara, asupra imobilului 
mentionat. Petenta sustine ca foloseste 
imobilul de peste 30 de ani, exercitand 
o posesie utila, respectiv continua, 
neitrerupta, netulburata, publicata si 
sub nume de proprietary.   

LICITAȚII  
l Terracons Civic SRL Galaţi,  prin 
lichidator judiciar EXPERT AM 
IPURL, cu sediul în Galaţi, str. Plan-
telor, nr.7, desemnat în Dosar nr. 
4082/121/2009*, urmare votului 
adunării generale a creditorilor prin 
care a fost aprobat preţul de vânzare de 
39.375 lei  pentru  terenul situat în 
extravilanul localitații Șendreni, jud. 
Galați, T29/P32, suprafață 25.012 mp, 
în temeiul art. 118 din Legea 85/2006, 
aduce la cunoştinţă că, în termen de 30 
de zile de la data prezentului anunţ pot 
fi primite cereri de supraofertare 
pentru bunul sus-menţionat. Pasul de 
supraofertare este de 5% din preţul 
deja oferit. Ofertele pot fi depuse la 
sediul lichidatorului judiciar din Galaţi, 
str. Plantelor nr. 7. Relaţii suplimentare 
la telefon 0236/470525; 0722/654481.

l Societatea Filiala de Întreţinere şi 
Servicii Energetice Electrica Serv -S.A. 
-S.I.S.E. Electrica Transilvania Sud, 
organizează în data de 25.11.2016, ora 
10:00, la sediul său, procedura de lici-
taţie deschisă, urmată de strigarea 
liberă a preţului, prin care, doreşte să 
vândă mijloace fixe tip AUTO (Alba, 
Braşov, Tg Mureş, Sibiu şi  Sf 
Gheorghe). Documentaţia aferentă 
procedurii costă 150 lei fără TVA şi se 
poate ridica de la sediul SISE Electrica 
Transilvania Sud din Braşov, str. 13 
Decembrie nr. 17 A. Informaţii supli-
mentare privind desfăşurarea proce-
durii  se pot obține la telefon: 
0372/680321; 0372/680399.

l Lichidator Carduelis Consulting 
IPURL vinde la licitaţie publică bunu-

rile ce aparţin: 1. SC Disbev Serv SRL: 
- teren 5513 mp intavilan, Băicoi, str. 
Paltinului + 2 clădiri industriale cu sc 
735 şi respectiv sc 1142 mp mp + teren 
intravilan 737 mp Teişani, Prahova. 2. 
SC Brazi Oil & Anghelescu Prod Com 
SRL- staţie alimentare (construcţii + 
teren) com. I.L. Caragiale, jud. DB. 3. 
SC Geobaz SA- clădire firmă (grup 
social şi de gestiuni), su 172 mp, 
Ploieşti, B-dul Petrolului, nr. 4, 
Prahova. 4. SC Bevibo SRL - aparta-
ment, compus din 2 camere, su 32 mp, 
situat în Plopeni, Prahova. Licitaţia va 
avea loc in fiecare zi de marţi şi mier-
curi ora 14.00 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, Str. Cerceluş, Nr.33. Relatii 
la tel. 0722.634.777.

l Anunţ de participare la vânzare prin 
licitaţie publică (al doilea termen): 1. 
Informaţii generale privind proprie-
tarul: Consiliul Local Babadag, cod 
fiscal 4508533; Adresă: judeţul Tulcea, 
oraşul Babadag, Str. Republicii nr. 89, 
nr tel. 0240-561.012, fax 0240-562.939; 
e-mail; urbanism@primaria-babadag.
ro. 2. Informaţii generale privind 
obiectul vânzării: - teren cu suprafaţa 
de 1009 mp situat în str. Republicii nr. 
68. – teren cu suprafaţa de 218 mp 
situat pe Str. Gării F.N. 3. Informaţii 
privind docuemntatia de atribuire: 3.1. 
orice persoană interesată are dreptul de 
a solicita şi de a obţine documentatia de 
atribuire, punerea la dispoziţia oricărei 
persoane interesate că a înaintat o soli-
citare în acest sens, a unui exemplar 
din documentaţia de atribuire se reali-
zează în mod direct, nerestricţionat şi 
deplin, prin mijloace electronice sau pe 
suport de hârtie. 3.2 Compartimentul 
responsabil de cadrul proprietarului: 
Biroul Urbanism din cadrul Primăriei 
oraşului Babadag, Str. Cabanei nr, 5. 
3.3 Documentaţia de atribuire se pune 
la dispoziţia solicitanţilor în mod 
gratuit. 3.4 Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor 21.11.2016. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1 Data limită 
de depunere a ofertelor: 23.11.2016, ora 
10:00 la secretarietul Primăriei oraşului 
Babadag, Str. Republicii nr. 89, 
Babadag, jud. Tulcea, în 1 exemplar. 5. 
Ședinţa de licitaţie va avea loc în dată 
de 24.11.2016, ora 10:00 la sediul 
Primăriei oraşului Babadag, Str. Repu-
blicii nr. 89. 6. Informaţii privind 
instant competenţă în soluţionarea liti-
giilor apărute: contestaţiile se depun în 
termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul propri-
etarului, menţionat la punctul 1, iar 
acţiunea în justiţie se introduce la secţia 
de contecios administrativ a tribuna-
lului Tulcea în termen de 30 de zile. 7. 
Data transmiterii anunţului de atri-
buire către instituţiile abilitate în 
vederea publicării: 14.11.2016.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor imobile, 
reprezentand: -Teren acces CF 40023, 
cad: 5531 top 1146/4 Reşița,  suprafata 
de 1.440 mp - pret 17.777 lei; -Teren 
acces CF 33684, cad: 3288 top 
1173/1174/22 Reşița,  suprafata de 583 
mp - pret 7.197 lei,-Teren acces CF 
33685, cad: 3289 top 1173/1174/23 
Reşița, suprafata de 1.430 mp - pret 
17.653 lei, -Teren arabil CF 36089, cad: 
3267 top 1173/1174/1 Reşița, suprafata 
de 4.477 mp - pret 110.537 lei, -Teren 
arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reşița, suprafata de 1.578 
mp - pret 38.961 lei;  -Teren arabil CF 
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10 
Reşița, suprafata de 600 mp - pret 
14.814 lei; situate în Reşița zona Calea 
Caransebeşului, Jud. Caraş Severin; 
-Teren CF 36091 Țerova,  top 
809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp - pret 
1.305 lei;  -Teren CF 36092 Țerova, top 
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 mp - 
pret 50.218 lei; situate în Reşița în 
apropiere de Calea Caransebeşului, 
jud. Caraş-Sverin; -Teren fâneață CF 
39948, top 809/2/a/60/1, Resita, supra-
fata de 5.754 mp - pret 111.773 lei; 
situat în Reşița zona Calea Caransebe-
şului, jud. Caraş-Severin; - Garsonieră 
CF 30491, C1-U10 Reşița, Top 
600/3/b/1/P/IV, suprafata de 35,08 mp 
- pret 60.781 lei; situată în Văliug, bl. 2 
garsoniere Semenic, parter, ap. 4, jud. 
Caraş-Severin; - Casă şi Teren aferent 
CF 32343 top 295, suprafata de 2.877 

mp - pret 85.780 lei. situate în  Fârliug 
nr. 232, jud. Caraş-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 100 % din 
pretul de evaluare. Caietele de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul ales al 
administratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 500 lei. Licitatia va avea loc in 
data de 22.11.2016, orele 12.30, la 
sediul ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras - Severin.

l Organizatorul licitaţiei: Regia 
Publică Locală Ocolul Silvic Valea 
Haţegului RA, cu sediul în localitatea 
Densuş, nr.35, jud.Hunedoara, având 
telefon: 0254.775.045, fax: 0254.775.045 
şi adresa de e-mail: os.valeahategului@
gmail.com. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 28.11.2016, ora 10.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: OS Vl.Haţegului, 
Densuş, nr.35, Hunedoara (sediul 
ocolului). Tipul licitaţiei: Licitaţie 
publică în plic închis. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura potrivit 
prevederilor Regulamentului de valori-
ficare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
617/2016. Data şi ora organizării prese-
lecţiei: 24.11.2016, ora 10.00. Data şi 
ora-limită până la care pot fi depuse 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la lici-
taţia de masă lemnoasă fasonată va fi 
înaintată de către agenţii economici 
care doresc să participe la licitaţie în 
conformitate cu prevederile Regula-
mentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprie-
tate publică, aprobat prin HG 
617/2016, şi se poate trimite prin poştă 
sau se va depune direct la sediul RPL 
Ocolul Silvic Valea Haţegului RA, 
respectiv Densuş, nr.35, judeţul Hune-
doara, până cel târziu în data de 
23.11.2016, ora 14.00. Lista partizilor/
grupajelor de partizi/loturilor/pieselor 
care se licitează, preţul de pornire a 
licitaţiei şi pasul de licitare pentru 
fiecare partidă/grupaj de partizi /lot /
piesă se regăsesc în caietul de sarcini şi 
sunt afişate la sediul organizatorului şi 
pe site-ul: www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă faso-
nată oferit la licitaţie 3.078m3, din care 
pe natură de sortimente: -furnir tehnic 
343 (m3); -buştean cherestea C1 854 
(m3); -buştean cherestea C2 663 (m3); 
-buştean cherestea C3 288 (m3); -lemn 
PAL/PPL 876 (m3); -bile manele 54 
(m3) şi, respectiv, pe specii şi grupe de 
specii: -răşinoase: 126 (m3); -fag: 2.602 
(m3); -diverse tari: 344 (m3); -diverse 
moi: 6 (m3). Masa lemnoasă fasonată 
care se oferă spre vânzare nu provine 
din fondul forestier proprietate publică 
necertificat. Masa lemnoasă fasonată 
rămasă neadjudecată 
după încheierea licita-
ţiei se poate adjudeca 
prin negociere,  în 
aceeaşi zi, în condiţiile 
prevăzute de prezentul 
regulament şi de alte 
reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate 
fi procurat la sediul 
Ocolului Silvic Valea 
Haţegului, începând cu 
data de 16.11.2016, 
valoarea caietului de 
s a r c i n i  f i i n d  d e 
100Lei+TVA. Alte 
informaţii  privind 
organizarea şi desfăşu-
rarea licitaţiei: Neîn-
cheierea contractului 
de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase adju-
decate, stabilit prin 
caietul de sarcini, din 
culpa exclus ivă  a 
operatorului economic/
grupului de operatori 
economici adjudecatar, 
atrage anularea adju-
decării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi 
pierderea garanţiei de 
contractare aferente. 
Garanţia de contrac-
tare nu se restituie 
operatorului economic 

în următoarele situaţii: a)nu a fost 
încheiat contractul de vânzare-cumpă-
rare a masei lemnoase, în condiţiile 
legii, din culpa operatorului economic; 
b)nu a constituit garanţia de bună 
execuţie, la data încheierii contractului; 
c)îşi retrage oferta în perioada de vala-
bilitate a acesteia; d)a fost încheiat în 
termen contractul de vânzare-cumpă-
rare a masei lemnoase, iar valoarea 
garanţiei, cu acordul părţilor, se folo-
seşte pentru constituirea cauţiunii 
prevăzute de art.66, alin.(1) din Legea 
nr.46/2008 -Codul silvic, republicată, cu 
modificările ulterioare, pentru constitu-
irea garanţiei de bună execuţie şi/sau 
pentru plata contravalorii masei 
lemnoase contractate. Pentru infor-
maţii şi date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: Resp.
Fond Forestier -ing.Danciu Andrei, 
tel.0762.257.833, Resp. Producţie -ing.
Negru Raul, tel.0722.519.147, -la 
telefon Ocol: 0254.775.045, la fax: 
0254.775.045 şi prin e-mail: os.valeaha-
tegul@gmail.com

PIERDERI  
l PFA Carnu Andrei –Mircea, sediu:-
Bucuresti, sect.1, str.George Calimescu, 
nr.5, et.1, ap.2, cam.3, F40/2307/2013, 
CUI:31812580, declara pierdute si nule: 
Certificat Inregistrare: Certificat 
Constatator sediu profesional.

l Pierdut certificat constator 
nr.913/21.10.2005 pentru terte 
persoane, pe numele ID SRL, CUI 
11151408, emis de ORC Mehedinti. Il 
declar nul.

l Pierdut certificate constatatoare nr 
86129/22.10.2010, 13991/11.02.2009, 
41283/22.07.2011, 56852/03.10.2014, 
Samobi Serv SRL, CUI 17713165, 
J29/1382/2005. Le declar nule
     
l SC Ginfarm SRL anunţă pierderea: 
Adresei de fiscalizare, a Cărţii de Inter-
venţii şi a Registrului Special, aparţi-
nând AMEF Datesc MP55, cu seria de 
fabricaţie 12158376 şi seria fiscală 
DJ0140012553. Se declară nule.
 
l Pierdut Adeverinta plata integrala 
locuinta, pe numele Cehan Daniela. O 
declar nula.

l Pierdut Proces-verbal predare 
preluare locuita din 07.05.1979, pt 
apart 54, Str.Serg. Ghe.Donici nr.4, 
bl.71, sc.B, et.2, sector 5, Bucuresti, pe 
numele Dumenica Nicu si Dumenica 
Paulina. Il declar nul.

l Pierdut Chitanta achitare integrala 
aferenta Contract nr.30138/1993, 
Cristea Alexandru. O declar nula.

l Pierdut Proces-verbal predare-pri-
mire receptie original si duplicat, din 

30.06.1976, pe numele Teodoru Niculae 
si Teodoru Ana. Il declar nul.

l Pierdut certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Dolj în baza Legii 
359/2004 şi a declarației pe propria 
răspundere 10935 din 26.02.2016 
pentru Taqueria S.R.L. J16/353/2006 
C.U.I. 35660700. Îl declar nul.

l Declar pierdute carnetul de student 
şi legitimația de student pe numele 
Puşculiță Mariana- Alexandra.

l Declar pierdut carnet student emis 
de Universitatea Dimitrie Cantemir pe 
numele de Constantin Emil- Cosmin.

l Subscrisa S.C. Praga Imobiliare 
S.R.L. cu sediul în Șos. Fabrica de 
Glucoză nr. 21, Bucureşti, C.U.I. RO 
22709900, declar pierdută autorizația 
de desființare nr. 377 din 20.04.2005. O 
declar nulă.

l S.C. Service Classic Auto S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, Prel. Ghencea nr. 
76, camera 1, et. 1, sector 6, având 
J40/8232/2012, C.U.I. 30441114, declar 
pierdut certificat constatator emis pe 
Legea 359/2004 pentru punct de lucru 
din str. Scărişoara nr. 10, sector 1, 
Bucureşti. Îl declar nul.

DECESE

COMEMORĂRI

ANUNȚURI




