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OFERTE SERVICIU
Expert Service 24/7 angajeaza
Electromecanici cu studii de specialitate sau experienţă. Salariu
motivant; bonusuri lunare; transport, cazare şi diurnă pentru delegaţii; traininguri de specializare.
0724.151.705.
l Casino Bucharest angajează
personal cu şi fără experienţă
pentru toate departamentele şi organizează Şcoala de crupieri. Persoanele interesate pot depune CV la
recepţia cazinoului –incinta Hotel
Intercontinental, de luni până
vineri, orele 12.00-17.00. Relaţii:
0720.375.986; 0735.352.164.
l U.M.02528 Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie, vacantă de
consilier grad asistent la Direcţia
politici de apărare. Concursul se va
desfăşura: Proba scrisă– 19.12.2016,
ora 10,00. Proba de interviu- se va
susţine în maxim 5 zile lucrătoare de
la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se pot obţine la tel.
0214023400 int. 1011282 şi vor fi
afişate la sediul instituţiei. Dosarele
de concurs se depun la sediul instituţiei, Str. Izvor nr. 110, sector 5,
Bucureşti, în termen de 20 de zile de
la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, partea a III–a.
l Primăria Comunei Vatra Moldoviţei, cu sediul în localitatea Vatra
Moldoviţei, judeţul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de
consilier IA în cadrul Compartimentului Centrul de informare şi
promovare turistică Vatra Moldoviţei: un post, conform prevederilor
HG nr.286/2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 14.12.2016, ora 12.00;
-proba interviu în data de
16.12.2016, ora 09.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă; b)vechime în muncă
minim 10 ani; c)certificat sau
diplomă de formare ca agent de
turism sau ghid turistic. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Vatra
Moldoviţei. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Vatra
Moldoviţei, persoană de contact:
Saghin Virgil, telefon: 0230.336.150.
l Primăria Comunei Peştera,
judeţul Constanţa, cu sediul în
localitatea Peştera, str.Izvorului,
nr.25A, organizează la sediul instituţiei concurs de recrutate pentru
ocuparea funcţiei contactuale
vacantă, pe durată nedeterminată,
de Şef serviciu în cadrul Serviciului
Public de Alimentare cu Apă, în
perioada 14-16 decembrie 2016,
astfel: -14 decembrie 2016, ora
10.00 -proba scrisă; -16 decembrie
2016, ora 10.00 -interviul, pentru
candidaţii declaraţi admişi la proba
scrisă. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de
art.3 din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă; -fără vechime. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la
secretariatul comisiei, în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial. Relaţii la telefon:
0241.856.800, Compartiment
Resurse Umane sau la sediul instituţiei.

l Primăria Comunei Traian Vuia,
cu sediul în localitatea Sudriaş, str.-,
nr.163A, judeţul Timiş, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -ghid
turism: 1 post, -promotor local: 1
post. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
14.12.2016, ora 10.00; -proba
interviu va avea loc în data de
16.12.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiţii generale
prevăzute în art.3 din Legea
286/2011. Condiţii specifice: -studii
superioare absolvite cu diplomă de
licenţă sau adeverinţă de absolvire a
studiilor superioare; -cunoaşterea
unei limbi străine; -cunoştinţe
operare calculator. Pentru funcţia de
ghid turism: este obligatorie existenţa atestatului de absolvire a
cursului de ghid sau agent turism,
-vechimea nu este necesară. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49, alin.(1)
din HG nr.611/2008. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Traian Vuia. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Traian Vuia, persoană de contact:
Costi Doru Iulian, telefon:
0724.017.603, fax: 0256.324.479,
e-mail: comunatraianvuia@yahoo.
com.
l În baza H.G. nr.286/23.03.2011
modificată şi completată prin H.G.
1027/2014, Primăria comunei
Devesel, judeţul Mehedinţi, organizează concurs /examen, pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale de execuţie pe durată
nedeterminată: 1.- asistent social,
2.- casier, 3.- consilier gradul II –
contabilitate, 4.- sofer I, categoria
“D”. Concursul va avea loc la data
de: 14.12.2016, ora 10,00 –proba
scrisă; 16.12.2016, ora 10,00 –proba
interviu. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul
Primăriei comunei Devesel,
respectiv până în data de 07.12.2016
ora 16,00. Relaţii suplimentare la
sediul primăriei comunei Devesel,
persoană de contact: Cotarcea
Constanţa telefon: 0252353257, fax:
0252707111 E-mail: comunadevesel@gmail.com.
l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor calificat
IV– I (electrician construcții).
-nivelul studiilor: şcoală profesională, profil instalaţii electrice sau 10
clase plus curs de calificare profil
instalaţii electrice; -vechime în specialitate: min. 2 ani. Loc de desfăşurare: sediul unităţii din Focşani,
strada Republicii nr.14, judeţul
Vrancea. Probe de concurs:-probă
scrisă- 20.12.2016, ora 12.00;
-interviu- 23.12.2016, ora 12.00.
Dosarul de concurs va fi depus până
la data de 05.12.2016 ora 14.00, la
sediul unităţii. Alte informaţii la
telefon 0237/215303, interior 24535.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Olt, cu
sediul în Slatina, Str. Prelungirea
Crişan nr. 2, scoate la concurs, în
data de 05.12.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei următorul
post temporar vacant: consilier, grad
profesional asistent– Serviciul
Administrare Buget. Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universi-

tare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
1 an; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internet,
poştă electronică– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile se
fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Olt.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Satu
Mare, cu sediul în Satu Mare, Str.
Ion Ghica, nr.36, scoate la concurs,
în data de 05.12.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post temporar vacant:
Inspector, grad profesional superior
- Compartiment înregistrare şi stabilire drepturi şomeri; Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în ramura de
ştiinţe: ştiinţe economice; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
9 ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
05.12.2016 – ora 10:00– proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Satu Mare.
l Primăria Comunei Brezoaele, cu
sediul în localitatea Brezoaele, sat
Brezoaele, nr.24, judeţul Dâmboviţa,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de muncitor, în conformitate cu art.7 din HG 286/2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 14.12.2016,
ora 10.00; -proba practică în data de
16.12.2016, ora 13.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții: -diplomă de calificare ca
muncitor; -cazier judiciar fără
mențiuni; -adeverință medicală;
-vechimea în muncă minim 15 ani.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs până la data
de 06.12.2016, ora 16.00, la sediul
Primăriei Comunei Brezoaele.
Relații suplimentare se pot obține la
sediul Primăriei Comunei Brezoaele,
persoană de contact: Ghita Adriana
Luminita, tel.0245.715.601 şi e-mail:
primaria_brezoaele@yahoo.com,
precum şi pe site-ul: www.primariabrezoaele.ro
l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane organizează la sediul său
din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie,
nr. 39, jud. Hunedoara, concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de
conducere vacant de: ŞEF
SERVICIU - studii superioare de
specialitate, gradul II, normă
întreagă, în cadrul Secției de Istorie
şi Artă Deva - (1 post); concursul va
avea loc în data de 14.12.2016, ora
09:00 - proba scrisă şi în data de
20.12.2016, ora 09:00 – interviul. şi a
postului contractual de execuție
vacant de: REFERENT DE SPECIALITATE - studii superioare, gradul
I, normă întreagă, în cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare,
Informatică, Administrativ - (1
post); concursul va avea loc în data
de 15.12.2016, ora 09:00- proba

scrisă şi în data de 21.12.2016, ora
09:00– interviul. Dosarele de participare la concurs vor fi depuse până la
data de 06.12.2016, ora 14:00 la
sediul instituției, biroul Resurse
Umane. Persoană de contact:
Popescu Adriana-Cristina, tel/fax
0254/216750/212200, int. 2023.
l Primăria Comunei Bolintin-Deal,
judeţul Giurgiu, organizează în data
de 19.12.2016, ora 9.00, concursul în
vederea intrării în corpul funcţionarilor publici pentru două funcţii
publice vacante: -inspector, clasa I,
grad profesional debutant, studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă,
funcţie de execuţie; -inspector, clasa
I, grad profesional debutant, studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă,
funcţie de execuţie. Probele concursului sunt următoarele: -proba
scrisă, care va avea loc în ziua de
19.12.2016, ora 9.00, la sediul
Primăriei Comunei Bolintin-Deal;
-interviul va avea loc în ziua de
22.12.2016, ora 9.00. Dosarele de
concurs se vor depune la Compartimentul Secretariat -Resurse Umane,
în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, conform HG 611/2008.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica şi alte
date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei
Comunei Bolintin-Deal, aflat în
comuna Bolintin-Deal, b-dul Republicii, nr.26, judeţul Giurgiu, şi pe
pagina de internet a instituţiei:
www.comunabolintindeal.ro. Relaţii
suplimentare la tel.0246.273.074,
0724.126.694, persoană de contact:
domnul Grigore Mihai-Marian,
consilier în aparatul de specialitate
al primarului Comunei Bolintin-Deal.
l Primăria Comunei Dobrin
anunţă concurs pentru ocuparea
unui post contractual temporar
vacant de îngrijitor, 1/2 normă, pe
perioadă determinată, la Centrul de
zi şi After School Verveghiu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiții
specifice: pentru ocuparea postului
de îngrijitor, 1/2 normă, sunt necesare studii medii liceale. Concursul
se va desfăşura la sediul Primăriei
Comunei Dobrin, localitatea
Dobrin, nr.16, judeţul Sălaj, conform
calendarului următor: -proba scrisă
va avea loc în data de 07.12.2016,
ora 9.00; -interviul va avea loc în
data de 09.12.2016, ora 9.00. Detalii
privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt afişate la
sediul şi pe site-ul instituţiei. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.6, alin.(1)
din HG nr.286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, şi se vor
depune în termen de 5 zile de la
publicarea anunţului. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Comunei Dobrin şi la
telefonul: 0260.668.873.
l Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Dâmboviţa, cu sediul în
localitatea Târgovişte, str.Piaţa
Tricolorului, nr. 1, judetul Dâmboviţa, organizează concurs, conform
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiilor publice vacante de:
-Inspector, clasa I, gradul profesional superior -1 post. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,

respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă cu profilul:
istorie, arhitectură, arheologie;
-cunoştinţe operare calculator;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice
minim 9 ani. -Consilier, clasa I,
gradul profesional superior -1 post.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
-cunoştinţe operare calculator;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice
minim 9 ani. Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
20.12.2016, ora 10.00; -proba
interviu în data de 22.12.2016, ora
12.00. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până
la data de 07.12.2016, ora 16.30, la
sediul Direcţiei Judeţene pentru
Cultură Dâmboviţa. Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei Judeţene
pentru Cultură Dâmboviţa,
persoană de contact: Orbeci Maria,
telefon: 0245.612.617, fax:
0245.210.499, e-mail: contact@mail.
dambovita.djc.ro.
l Primăria comunei Sîntana de
Mureş, cu sediul în Sîntana de
Mureş, str.Morii, nr.26, în baza HG
nr. 286/2011, modificat şi completat
organizează concurs pentru
ocuparea a 4 (patru) posturi
contractuale în cadrul instituţiei.
Denumirea posturilor- muncitor
calificat II- Comp. Infrastructură şi
Întreținere, muncitor calificat IVComp. Pază, Transport, Îngrijitori,
îngrijitoare/spălătoreasă- Comp.
Îngrijire Vârstnici şi Persoane cu
Nevoi Speciale şi referent IAComp. SVSU, PSI, SSM -posturi
contractuale pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: 1.Pentru postul de
muncitor calificat II: -studii medii/
generale; -curs calificare profesională/şcoală profesională: tâmplar
universal, instalator instalaţii sanitare sau electrician, -vechime în
muncă: 6 ani. 2.Pentru postul de
muncitor calificat IV: -studii medii/
generale; -curs calificare profesională/şcoală profesională: mecanic
auto, tehnician auto; -permis de
conducere categoria B. 3.Pentru
postul de îngrijitoare/spălătoreasă:
-studii generale; -vechime în muncă:
minim 1 an. 4.Pentru postul de referent IA: -studii în învăţământul
liceal filiera teoretică, în profil real
sau filiera tehnologică în profil
tehnic absolvite cu diploma de baca-
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laureat, -vechime în muncă minim 6
ani şi 6 luni. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursurilor: Proba
scrisă: 15.12.2016, ora 10.00, la
sediul Primăriei comunei Sîntana de
Mureş. Interviul: 15.12.2016, ora
13.00, la sediul Primăriei comunei
Sîntana de Mureş. Data limită până
la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este
07.12.2016, ora 13,00, la sediul
primăriei comunei Sîntana de
Mureş str.Morii, nr. 26. Date contact:
secretar comisie Suciu Anda
tel.0265.323.517. Primar, Moldovan
Dumitru.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ilfov,
în temeiul Legii Nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Hotărârii Guvernului nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de promovare
pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de conducere de: Şef
Serviciu– Serviciul Prevenire,
Marginalizare Socială. Condiții de
participare: -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
în asistență socială/ psihologie/ sociologie, ştiinţe juridice/ administrative /economice; -studii de master
sau postuniversitare în domeniul
administrației publice, management
ori în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice; -să fie
numit într-o funcție publică din
clasa I; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice minimum 2 ani; -să nu aibă
în cazierul administrativ o sancţiune
disciplinară neradiată. Data limită
depunere dosare: 07.12.2016, ora
16:30, la sediul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ilfov. Proba scrisă:
20.12.2016, ora 10:00 şi se desfăşoară la sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov. Bibliografia şi relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ilfov
sau la telefon 021/3695857, interior
104.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ilfov,
în temeiul Legii Nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Câmpulung. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare,
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Emian
Geoservice & General Transport SRL - Câmpulung, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autotractor cabină
avansată dublă 2 uși Volvo, tipul F-12-38-4X2 - motor Volvo TD
122FS, 25.760 lei; Autotractor Iveco cabină avansată lungă, tipul
440E-42T - Eurostar, 54.146 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 RO78TREZ0475067X
XX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, dovada că nu
au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 250 din Legea 207/2015, până în ziua de
08/12/2016. Licitația va avea loc în data de 09/12/2016, ora
11:00:00, la sediul SC Emian Geoservice & General Transport
SRL, Câmpulung, str. Costel Constantinescu, nr. 60, bl. 6, sc. B,
et. P, ap. 2. 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 Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.
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Hotărârii Guvernului nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru
următoarele funcții publice de
execuţie vacante: -consilier juridic,
grad profesional superior: 1 post;
-consilier juridic, grad profesional
principal: 1 post; -consilier, grad
profesional principal: 3 posturi;
-consilier, grad profesional asistent:
2 posturi; -inspector, grad profesional superior: 5 posturi; -referent,
grad profesional superior: 1 post.
Dosarele de concurs se depun la
secretariatul comisiei de concurs
(Compartiment Resurse Umane)
până la data de 07.12.2016, ora
16.30. Proba scrisă va avea loc în
data de 21.12.2016, ora 11.00, iar
interviul în data de 23.12.2016, ora
11.00, se sediul Direcţie Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ilfov.
l Primăria Comunei Merei, Judeţul
Buzău, organizează concurs în
vederea ocupării funcţiei publice de
execuţie vacante de inspector, clasa
I, gradul asistent, în cadrul Compartimentului cadastru şi agricultură,
din aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Merei, nivel
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe inginereşti, specialitatea
agricultură şi/sau măsurători
terestre şi cadastru, vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector
asistent, minim 1 an. Pentru
înscrierea la concurs candidaţii vor
depune dosarul de concurs la registratura generală a Primăriei Merei,
zilnic de luni până vineri între orele
8,30– 16,00, în termen de 20 zile de
la data publicării concursului. Prima
probă, se va desfăşura în data de
19.12.2016 proba scrisă orele 10,00
la sediul Primăriei Comunei Merei,
în sala de şedinţe şi festivităţi. Alte
informaţii suplimentare pot fi accesate pe site-ul Primăriei comunei
Merei, www.primariamerei.ro şi la
tel.0238/509.159, int.123.
l Spitalul Municipal Motru, cu
sediul în localitatea Motru, str.Carol
Davilla, nr.4, judeţul Gorj, organizează conform HG 286/23.03.2011,
modificată, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedetermi-

nată a funcţiei contractuale vacante
de: portar, 1 post (şcoală generală+curs de atestare profesională)
(minim 2 ani vechime) -personal de
deservire -Biroul Administrativ.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 14.12.2016,
ora 09.00; -interviul în data de
16.12.2016, ora 09.00. Condiţii generale de participare: a)are cetățenia
română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului
Economic European şi domiciliul în
România; b)cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; c)are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exercițiu; e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitățile sanitare
abilitate; f)îndeplineşte condițiile de
studii şi, după caz, de vechime sau
alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g)nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârşite cu intenție, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației
în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs şi a
ocupării funcției contractuale sunt:
-diplomă de absolvire a şcolii generale; -curs de atestare profesională
sau certificat de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de
agent de pază. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Spitalului Mun.Motru, din str.
Carol Davilla, nr.4, jud.Gorj. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalul
Mun.Motru, persoană de contact:
jr.Cruceru Sidonia, telefon:
0253.410.003, fax: 0253.410.078,
e-mail: crucerusidonia@yahoo.com
l Centrul de Formare Iniţială şi
Continuă al MAI -Orăştie, cu sediul
în Municipiul Orăştie, str.Armatei,
nr.16, cod poştal: 335700, judeţul
Hunedoara, anunţă: În conformitate
cu prevederile Legii nr.53/2003
-Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr.286 din
23.03.2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
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principiilor 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, modificată prin Hotărârea
Guvernului nr.1027 din 11.11.2014,
Hotărârii Guvernului nr.355/2007,
privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului
MAI nr.291/2011, privind Normele
metodologice de supraveghere a
sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS 001 Direcţia Medicală -RU
nr.4244380 din 03.10.2013, privind
algoritmul şi responsabilităţile
personalului implicat în activitatea
de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în
unităţile Ministerului Afacerilor
Interne, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa nr.5 din Dispoziţia DGMRU nr.II/1620/2015,
privind unele proceduri şi formulare
utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile
MAI, cu modificările şi completările
ulterioare, şi având în vedere adresa
DGMRU nr.293901 din 03.10.2016,
Centrul de formare Iniţială şi
Continuă al MAI -Orăştie scoate la
concurs 2 (două) posturi vacante de
personal contractual muncitor
-îngrijitor. Condiţii specifice: -să fie
absolvenţi de studii gimnaziale;
-fără vechime. Concursul se va
desfăşura la sediul Centrului de
Formare Iniţială şi Continuă al MAI
-Orăştie, str.Armatei, nr.16, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara,
astfel: -la data de 14.12.2016
-selecţia dosarelor; -la data de
19.12.2016 -proba practică, ora
10.00; -la data de 22.12.2016 -interviul, ora 10.00. Cererile de înscriere
la concurs se depun la Biroul
Resurse Umane din cadrul
Centrului de Formare Iniţială şi
Continuă al MAI -Orăştie, până la
data de 24.11.2016, ora 15.00. Dosarele de concurs se depun la Biroul
Resurse Umane din cadrul
Centrului de Formare Iniţială şi
Continuă al MAI -Orăştie, până la
data de 13.12.2016, ora 14.00,
telefon: 0254.247.450 sau
0254.241.990, luni-vineri, între orele
08.00-16.00. Documentele aferente
concursului, respectiv anunţul
cuprinzând condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare
a concursului, bibliografia şi tematica sunt afişate la sediul unităţii şi
pe pagina de internet: www.cfic.ro.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regionala a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile ale SC Claudia
Com SRL. În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală se face
cunoscut că în ziua de 12, luna decembrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București
nr. 12, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Claudia Com SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Giurgiu, str. București, bl. 70/1D, sc.
A, ap. 9, județ Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 8447773. Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul):
Autoutilitară Opel Vivaro F 7 ACA6, nr. identiﬁcare WOLF7ACA66V620693, an fabricație 2006. Prețul
de evaluare sau de pornire a licitației exclusiv TVA: 13.150 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%.
*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată 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: oferta de cumpărare în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul RO89TREZ3215067XXX00
2664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 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 de pe 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 competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul
nostru sau la telefon numărul 0246.216705, tasta 2, 1, la domnul: Caimacanu Daniel.

l Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu
sediul în localitatea Bucureşti, str.
Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractual temporar
vacante, durată determinată,
conform HG 286/2011. Numele
funcţiei: -1 (un) post, asistent
medical, specialitatea generalist
(PL) -Unitate de Transfuzie
Sanguină; -1 (un) post infirmieră
(G) -Secţia Clinică V Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post operator
calculator (M) -Unitatea de Asistenţă Tehnică şi Management a
P r o g r a m u l u i N a ţ i o n a l H I V.
Concursul se va desfăşura astfel:
-testarea psihologică în data de 07
decembrie 2016, ora 10.00, la sediul
institutului; -proba scrisă în data de
09 decembrie 2016, ora 10.00;
-proba practică în data de 14
decembrie 2016, ora 10.00;
-termenul de depunere a dosarelor:
25 noiembrie 2016. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcţia de asistent
medical specialitatea generalist
(PL): -diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin
echivalare, conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997; -6 luni
vechime în funcţie. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcţia de infirmieră: -şcoală generală (G); -curs
de infirmiere; -6 luni vechime în
activitate. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
pentru funcţia de operator calculator: -diplomă de absolvire a învățământului postliceal sau diplomă
de bacalaureat; -nu necesită
vechime în funcţie. 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 Institutului Național de Boli
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”.
Relaţii suplimentare la sediul: Institutul Național de Boli Infecțioase
„Prof.Dr.Matei Balş”, persoană de
contact: ref.Stroe Mihaela, telefon:
021.201.09.80, interior: 3055, e-mail:
anca.stroe@mateibals.ro

nedeterminată, conform HG
286/2011. Numele funcţiei: -1 (un)
post asistent medical specialitatea
generalist (PL) -Secţia Clinică VII
Terapie Intensivă Adulţi; -1 (un)
post asistent medical specialitatea
generalist (PL) -Compartiment
Endoscopie Digestivă şi Bronşică; 1 (un) post asistent medical specialitatea generalist (PL) -Secţia Clinică
VIII Boli Infecţioase HIV/SIDA
Copii; -1 (un) post statistician
medical (M) -Serviciul Statistică,
Informatică şi Arhivă Medicală; -1
(un) post îngrijitoare (G) Spitalizare
de zi HIV/SIDA şi Boli Infecţioase
Adulţi; -1 (un) post îngrijitoare (G)
-Secţia Clinică XI Boli Infecţioase
Copii. Concursul se va desfăşura
astfel: -testarea psihologică în data
de 14 decembrie 2016, ora 10.00, la
sediul institutului; -proba scrisă în
data de 16 decembrie 2016, ora
10.00; -proba practică în data de 21
decembrie 2016, ora 10.00;
-termenul de depunere a dosarelor:
06 decembrie 2016. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcţia de asistent
medical specialitatea generalist
(PL): -diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin
echivalare, conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997; -6 luni
vechime în funcţie. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii pentru funcţia de statistician medical: -diplomă de specialitate sau diplomă de studii medii; -6
luni vechime în activitate. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru funcţia de îngrijitoare: -şcoală generală (G); -nu
necesită vechime în funcţie. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Institutului Național
de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei
Balş”. Relaţii suplimentare la sediul:
Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”, persoană
de contact: ref.Stroe Mihaela,
telefon: 021.201.09.80, interior:
3055, e-mail: anca.stroe@mateibals.
ro.

l Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu
sediul în localitatea Bucureşti, str.
Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractual vacante, durată

l Spitalul Prof.Dr.Constantin
Angelescu organizează în perioada
16.12.2016-21.12.2016, începând cu
ora 10.00, la sediul unității, str.
Aleea-Căuzaşi, nr.49-51, sector 3,
Bucureşti, concurs pentru ocuparea
funcțiilor specifice Comitetului

director: -Director medical;
-Director financiar contabil.
Concursul se organizează în conformitate cu prevederile OMS
nr.284/2007 şi cuprinde următoarele
probe de evaluare: -testul-grilă
pentru verificarea cunoştințelor din
legislația specifică postului în data
de 16.12.2016, ora 10.00; -susținerea
proiectului de specialitate pe o temă
din domeniul de activitate al
postului şi interviul de selecție în
data de 21.12.2016. Locul şi perioada de înscriere la concurs: dosarele de înscriere se depun la sediul
spitalului până la data de 12.12.2016
(inclusiv), ora 13.00 (Biroul
RUNOS). La concurs /examen se
pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi
specifice. 1) Criterii generale: a)au
domiciliul stabil în România; b)nu
sunt condamnați penal sau în curs
de urmărire penală; c) sunt apți din
punct de vedere medical (fizic şi
neuropsihic); d)nu au vârsta de
pensionare, conform prevederilor
Legii nr.263/2010, privind sistemul
unitar de pensii publice. 2)Criterii
specifice: a) Pentru directorul
medical: -sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată,
cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medicină; -sunt
confirmați ca medic specialist sau
primar; -au cel puțin 2 ani vechime
ca medic specialist sau au competență/atestat în managementul
serviciilor de sănătate ori sunt absolvenți ai cursului de management
spitalicesc; b)Pentru directorul
financiar contabil: -sunt absolvenți
de învățământ universitar de lungă
durată cu diplomă de licență sau
echivalentă în profil economic; -au
cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; -dețin certificat de
atestare a cunoştințelor dobândite în
domeniul Sistemului european de
conturi, precum şi de cunoaştere a
reglementărilor europene în
domeniu; 3)Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină următoarele documente: a)cererea de
înscriere; b)copie de pe actul de
identitate; c)copie legalizată de pe
diploma de licență sau de absolvire,
după caz; d)curriculum vitae; e)
adeverința care atestă vechimea în
gradul profesional sau specialitatea
studiilor, după caz; f)cazier judiciar;
g)copii de pe diplomele de studii şi
alte acte care atestă calitatea de
doctor în ştiințe medicale, cadru
didactic universitar de predare,
participarea la programe de cercetare acreditare, efectuarea unor
specializări, cursuri, stagii, competențe /atestate etc., în funcție de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită - Persoane Fizice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 05, luna
decembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Caras Dorian Cristinel, cu domiciliul ﬁscal
în localitatea Giurgiu, jud. Giurgiu, str. Decebal, bl. 48/3D, sc. A, ap. 9. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul): Autoturism Volkswagen Passat - GR-89-CRS. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației,
exclusiv TVA: 1573 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 0%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adaugată 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895,
deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe 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 de pe 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 competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0246.216705.
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postul pentru care concurează; h)
declarația pe propria răspundere
privind colaborarea cu Securitatea
înainte de 1989; i)adeverință din
care să rezulte că este apt medical,
fizic și neuropsihic; j)proiectul/
lucrarea de specialitate; k)aprobarea
managerului; l)chitanța de plată a
taxei de înscriere la concurs de
200Lei -se achită la caseria spitalului. Temele pentru proiectul/
lucrarea de specialitate și bibliografa
pentru concurs se găsesc la sediul
spitalului -Biroul RUNOS.
Proiectul/lucrarea de specialitate
trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve
problemele solicitate într-un volum
de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de
14. Relații suplimentare se pot
obține la Biroul Resurse Umane,
tel.021.323.30.40, int.443.
l Primăria Comunei DragomireștiVale din Judeţul Ilfov organizează
concurs pentru ocuparea unei
funcţii contractuale de execuție
vacantă de muncitor necalificat,
treapta profesională II. Concursul
cuprinde 2 probe, respectiv proba
practică și proba orală, care se vor
susţine la sediul Primăriei Dragomirești- Vale din Str. Micșunelelor,
nr.87, Comuna Dragomirești- Vale,
Judeţul Ilfov. Proba practică va
avea loc în data de 14.12.2016, orele
09.00. 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
Dragomirești- Vale din Str. Micșunelelor, nr.87, Comuna DragomireștiVale, Judeţul Ilfov, respectiv până la
data de 06.12.2016, ora 16:00, ultima
zi de selecţie a dosarelor fiind în
data de 08.12.2016. Condițiile generale pentru participarea la concurs
sunt menționate la art.3 din anexa la
H.G. nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile
specifice de participare la concurs:
absolvirea învățământului gimnazial (8 clase). Nu este necesară
vechimea în muncă. Dosarele de
concurs trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute
la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Bibliografia va fi afișată la
sediul instituţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/436.71.32.

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

CITAȚII
l Connerth Ioan, jud.Bistriţa-Năsăud, dosar: 6648/190/2014, reclamant: Lapos Ioan, termen:
15.12.2016.
l Ştiucă Laura este chemată la
Judecătoria Craiova, în data de
29.11.2016, Complet CMF2, ora
8.30, în proces cu Constantin
Constanţa, în calitate de reclamantă, și Constantin Ion, dar și
Municipiul Craiova prin Primar,
pentru dosar având ca obiect stabilirea domiciliului minorei
Constantin Sofia la reclamantă,
exercitarea de către reclamantă a
autorităţii părintești exclusive aupra
minorei și înregistrarea tardivă a
nașterii minorei.
l Numita Grigore Petruţa cu
ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Giurgiu, str. Tineretului, bl. B2, sc.2,
ap. 10, judeţul Giurgiu este citată în
calitate de pârâtă la Judecătoria
Giurgiu pe data de 07.12.2016, ora
8,30, complet CN8, sala 4, în dosarul

nr. 168/326/2016 avâd ca obiect
pretenţii, reclamant fiind I.I. Lazăr
Petrișor.
l Moldovanu Gianina Camelia,
CNP 2750127075089, cu ultimul
domiciliu cunoscut în str. Griviţa nr.
6, sc. B, ap. 39, este citată la Judecătoria Botoșani, în calitate de părăt în
procesul de divorţ, în dosarul
11912/193/2016, la termenul din
data de 10.01.2017.
l Numita Tozaru Rodica, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Tulcea, este citată la Judecatoria
Babadag în ziua de 21.12.2016,
Completul C3, ora 9.00, camera
Sala Penal/Civil, în calitate de pârât
în dosarul nr. 1055/179/2016, în
procesul de divorț cu reclamantul
Tozaru Simion.
l Se citează Tescoveanu Alin
Florin, cu ultimul domiciliu în
comuna Ghindeni, sat Ghindeni, str.
Izvorul Rece, nr. 15, la Judecătoria
Craiova în data de 24.11.2016, ora
8.30, complet CMF1, Dosar nr.
8342/215/2016, pentru procesul de
divorţ, în contradictoriu cu Tescoveanu Ştefania.
l Botoș Florea cu ultim domiciliu în
Măgurele str. Panselei nr. 12, Ilfov,
este citat la Judecătoria Cornetu
Ilfov pe data de 06.XII.2016 ora
08.30, Complet C4 mf, sala 2, în
calitate de pârât în dosarul civil
7401/1748/2015 în proces cu Popa
Gherghina.
l Botoș Maria cu ultim domiciliu în
Măgurele str. Panselei nr. 12, Ilfov,
este citată la Judecătoria Cornetu
Ilfov pe data de 06.XII.2016 ora
08.30, Complet C4 mf, sala 2, în
calitate de pârât în dosarul civil
7401/1748/2015 în proces cu Popa
Gherghina.
l Pârâtul Angheluș Ionel este citat
la Judecătoria Turnu Măgurele în
dosarul nr. 1727/329/2016 având ca
obiect divorţ cu minori, reclamantă
Angheluș Stela, pentru data de
23.11.2016, ora 08.30.

DIVERSE
l Prin sentința 4658/2016, dispusă
în dosarul 1496/288/2016, instanța a
dispus desfacerea căsătoriei dintre
Guler Ileana și Guler Mehmet, cu
revenirea reclamantei la numele de
Vasile. Stabilește locuința minorului
Furkan-Aziz la mamă și obligă
pârâtul la plata unei pensii de întreținere de 312 lei/lună. Dispune ca
autoritatea părintească să fie exercitată în mod exclusiv de mamă.
l Activ Insolv SPRL Rm. Valcea,
str. Ferdinand nr. 34, lichidator judiciar, notifica deschiderea procedurii
simplificate a insolventei împotriva
debitoarei SC Valentiny Hindu SRL,
CIF 31132214, număr ORC
J40/782/21.01.2013 cu sediul social
in Bucuresti, Sectorul 1, b-dul.
Nicolae Balcescu, nr. 30, Parter, prin
incheierea de sedinta din data de
18.10.2016 pronunţată de Tribunalul
Bucuresti – Sectia a VII –a Civila, în
dosarul nr. 35974/3/2016. Termene:
29.11.2016 termenul pentru înregistrarea creanţelor; 06.12.2016
termenul de intocmire si comunicare
a tabelului preliminar de creanţe;
20.12.2016 termenul pentru intocmirea tabelului definitiv de creanţe.
Prima adunare a creditorilor va
avea loc in data de 08.12.2016 ora
13,00 la sediul lichidatorului judiciar
si convoacă creditorii. Informatii
suplimentare la tel. 0350414880,
0743050727, 0742307351.
l Activ Insolv SPRL, lichidator al
SC Elisabeta Turist SRL, anunţă
vânzarea prin licitatie publică, în

condiţiile art. 116 alin. 2 din Legea
nr. 85/2006, a bunurilor imobile
proprietatea debitoarei: 1. imobil
situat in intravilanul orasului Baile
Olanesti, str. Bailor nr. 30 (fost
nr.27), jud.Valcea, avand nr. cadastral 479, inscris in C.F. nr. 35085
provenita din conversia de pe hartie
a C.F. NR.337, format din teren
curti constructii in suprafata de
499,01 mp si temelie -fundatie
pentru locuinta, in suprafata de 72
mp; 2. imobilul situat in intravilanul
orasului Baile Olanesti, str. Bailor nr.
30 (fost nr.21A), jud.Valcea, avand
nr. Cadastral 823, inscris in C.F. nr.
35016 provenita din conversia de pe
hartie a C.F. nr. 66, in suprafata de
1.059 mp, format din hotel avand
regim de inaltime D+P+3E+M, in
suprafata construita la sol de 179,28
mp, in suprafata desfasurata de
847,01 mp si in suprafata utila de
724,98 mp; Bunurile se vand numai
impreuna, pretul de pornire al licitatiei fiind de 242.881 Euro, fara
TVA, platibil in lei la cursul BNR
din ziua licitatiei. Sedinţele de licitaţie publică se organizează la sediul
lichidatorului din Rm. Vâlcea, str.
Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A,
parter, în zilele de 22.11.2016,
29.11.2016, 06.12.2016, 13.12.2016,
20.12.2016 si 27.12.2016 ora 14:00.
Relaţii suplimentare privind imobilele scoase la vânzare, caietul de
sarcini si condiţiile de participare la
licitaţie se pot obţine la sediul lichidatorului sau la telefon/ fax
0350414880; 0743050727,
0742307351.

SOMAȚII
l Somatie emisa in temeiul art. 130
din Decretul-Lege nr. 115/1938,
astfel cum s-a dispus prin Incheierea de sedinta din data de
15.11.2016, privind cererea inregistrata sub dosar nr. 1420/246/2016 al
Judecatoriei Ineu, formulate de
petenta Veliei Natalia Elena, domiciliul in Arad, Str. Banul Maracine
bloc 8, et. 4, ap 19, jud. Arad si
domiciliul procesual ales la sediul
Societatii Civile de Avocati Lanevschi & Lanevschi din Arad, Str.
Cozia nr. 11, ap. 3, prin avocet Lanevschi Ione Dan. Petenta solicita, sa
se constate ca a dobandit dreptul de
proprietate prin uzucapiune extratabulara strict asupra cotei de ½ din
imobilul constand in curte si
gradina, situate in localitatea
Minerau, nr top 128-129 inscris in
CF 302859 Bocsig (provenit din
conversia CF 91 Minerau) cu
privind portiunea de proprietate a
autorului Sandru Alexa, de sub B1,
decedat la data de 26.08.1995 in
Minerau, jud. Arad, cu motivarea ca
posesia exercitata in calitate de
coproprietar asupra cotei de ½ a fost
continua, utila, publica, exclusive,
fara echivoc si sub nume de coproprietar. Prezenta somatie se afiseaza
timp de o luna la sediul instantei si
la sediul primariei in raza careia se
afla imobilul si se publica intr-un
ziar de larga raspandire, timp in
care toti cei interesati au posibilitatea sa depuna de indata opoztie la
Judecatoria Ineu, intrucat in caz
contrar in termen de o luna de la
ultima afisare sau publicare se va
proceda la analizarea cererii petentilor cu privire la costatarea dreptului lor de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Asociației Grupul de
Acțiune Locală Colinele Olteniei,
dl.Drăgușin Ionuț Teodor, convoacă
membrii asociației pentru adunare
generală ordinară la data de
25.11.2016, ora 10,00, la sediul
asociației, Comuna Coțofenii din
Dos, Str.Nicu Iovipale, Nr.177,
Județul Dolj. Pct. 1.Aprobarea
bugetului Asociației GAL Colinele

Olteniei. Pct.2.Diverse. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa
la sediul asociației sau la telefon:
0727.39.29.53.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, județul Iași,
organizează licitație publică
deschisă în data de 09.12.2016, orele
9.00 pentru concesionare teren
agricol aparținând domeniului
public al comunei Miroslava în
suprafață de 29.8583 Ha către
persoane fizice și/sau juridice interesate pentru exploatare agricolă. Preț
minim de pornire a licitației: 0,05 lei/
mp/an. Data limită pentru depunerea ofertelor: 08.12.2016, ora
16.00. Caietul de sarcini și Regulamentul de desfășurare al licitației
poate fi obținut de la Biroul Achiziții
Publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, județul Iași.
Costul Caietului de sarcini este de
50 lei.
l Primăria comunei Clinceni, cu
sediul în comuna Clinceni, strada
Principală, nr. 107A, judeţul Ilfov,
tel./fax: 021369.43.93/ 369.40.41, cod
fiscal 6506628, e-mail primariaclinceni@yahoo.com, organizează licitaţie publică deschisă privind
concesionarea imobilului din strada
Sabarului, nr. 217 compus din teren
în suprafaţa de 1137mp și
construcţie în suprafaţa de
681,04mp (S+P+2E) ce aparţine
domeniului public al Comunei Clinceni. Costul documentaţiilor pentru
înscrierea la licitaţie este de 500 lei
fără TVA și se achită la caseria
primăriei comunei Clinceni. a)
adresa și data de unde se ridică
documentaţiile privind licitaţia:
Primăria comunei Clinceni, comuna
Clinceni, strada Principală, nr.107
A, judeţul Ilfov- compartimentul
contabilitate, 21.11.2016; b) adresa
unde se depun ofertele Primăria
comunei Clinceni; c) termenul
limită de depunere a ofertelor
09.12.2016 ora 11.00; d) data deschiderii ofertelor 09.12.2016 ora 12,00la sediul primăriei comunei
Clinceni; e) garanţia de participare
la licitaţie este de 2.000 lei și se
depune
în
contul
RO41TREZ4215006xxx003094Trezoreria Ilfov. Valabilitatea ofertelor- 60 de zile calendaristice.
Ofertele se vor trimite în 2 exemplare (copie și original). Soluţionarea litigiilor apărute în legătură
cu atribuirea, încheierea, executarea,
modificarea și încetarea contractului
de concesiune, precum și a celor
privind acordarea de despăgubiri se
realizeaza potrivit prevederilor legii
contenciosului administrativ nr.
544/2004, cu modificările ulterioare.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Teleorman cu sediul în mun.
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 71
- 73, judeţul Teleorman organizează
licitaţie publică deschisă cu strigare
pentru vânzarea a unui câine de
serviciu. Caietul de sarcini se poate
obţine de la Serviciul Logistic al
unităţii, începând cu data de
17.11.2016. Licitaţia I va avea loc la
sediul I.P.J. Teleorman, în data de
02.12.2016, orele 14,00. Licitaţia a
II-a va avea loc la sediul I.P.J.
Teleorman, în data de 16.12.2016,
orele 14,00. Licitaţia a III-a va avea
loc la sediul I.P.J. Teleorman, în
data de 21.12.2016, orele 14,00.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la: Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Teleorman - Serviciul
Logistic, Municipiul Alexandria, str.
Ion Creangă, nr. 71-73, telefon
0247/47237, fax 0247/310.027,
e-mail: logistica@tr.politiaromana.ro
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau

procedura de „licitatie deschisa”, cu
oferte de pret in plic inchis, in
vederea atribuirii contractului
„servicii de inchiriere mijloace deszapezire”. Pentru participarea la
procedura de achizitie, ofertantul
trebuie sa indeplineasca conditiile
cerute in „Documentatia de achizitie” care se poate ridica de la
sediul SC Citadin SA, serviciul
achizitii, contra sumei de 100 lei
pana pe data de 28.11.2016. Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi
depusa la registratura unitatii, pana
la data de 29.11.2016, orele 1000.
Procedura se va desfasura la sediul
S.C. Citadin S.A. in ziua
de 29.11.2016, cu incepere de la
orele 1200. Relatii suplimentare
privind procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0232.240.885.
l SC Auto Ro SRL, societate aflata
in faliment, prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie a urmatorului bun imobil aflat in patrimoniul debitoarei: constructie C1
situata in Sinaia, str. Walter Maracineanu, nr.1-3, jud. Prahova, inscrisa
in CF 22367, nr. cadastral 166,
compusa din cladire depozit si
administrativ la pretul de 906.390
lei. Constructia C1 cu componenta
mentionata mai sus este edificata pe
un teren concesionat de Consiliul
Local Sinaia. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 10% din cel
stabilit in raportul de evaluare
aprobat de Adunarea Creditorilor in
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 24.11.2016,
29.11.2016, 08.12.2016, 15.12.2016 si
12.01.2017 orele 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab 7B. Detalii suplimentare in
caietul de sarcini si la telefon
0344104525.
l SC Auto Ro SRL, societate aflata
in faliment, prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie stocului
de piese auto si bunuri mobile aflat
in patrimoniul debitoarei si anume:
amortizoare, set centura, axiale,
discuri de frana, suport cutie de
viteza, biele, cap bara, legatura axal,
bara directie, bielete de directie,
bielete reglabile, brate, bucse, pipe
bielete, covorase, brate suspensie,
placa ambreiaj, pivoturi, placute de
frana, saboti de frana, filtre, filtre
aer, filtre pompe de ulei, filtre
benzina, filtre pentru motor, fise
bujii, furtune de frana, ornament de
frana de levier, de antena, ornament
banda, ornamente levier, set ochi
pisica, set pedale, set tuning, huse,
covorase, carpete, pentru diverse
tipuri de autoturisme, la pretul de
261.233,1 lei (fara TVA). Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu
10% din cel stabilit in raportul de
evaluare aprobat de Adunarea
Creditorilor in 13.08.2015. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data de:
24.11.2016, 29.11.2016, 08.12.2016,
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15.12.2016 si 12.01.2017 orele 13.00,
la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar
cat si la telefon 0344104525.
l SC Auto Ro SRL, societate aflata
in faliment, prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie a urmatoarelor bunuri mobile aflate in
patrimoniul debitoarei si anume:
Fiat Doblo, nr. inmatriculare
PH-12-VDB, an fabricatie 2006, la
pretul de 8.010 lei (fara TVA), Fiat
D o b l o , n r. i n m a t r i c u l a r e
PH-12-TMD, an fabricatie 2006, la
pretul de 6.840 lei (fara TVA), Iveco
D a i l y , n r. i n m a t r i c u l a r e
PH-09-YMZ, an fabricatie 2004, la
pretul de 11.970 lei (fara TVA),
Iveco Daily, nr. inmatriculare
PH-08-ZCI, an fabricatie 2002, la
pretul de 11.970 lei (fara TVA), Seat
Altea nr. inmatriculare PH-13-YJY,
an fabricatie 2005, la pretul de
14.040 lei (fara TVA), Seat Altea nr.
inmatriculare PH-13-JNX, an fabricatie 2005, la pretul de 14.850 lei
(fara TVA), Volkswagen nr. inmatriculare PH-60-DAC, an fabricatie
2001, la pretul de 8.010 lei (fara
TVA). Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 10% din cel stabilit in
raportul de evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor in
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 24.11.2016,
29.11.2016, 08.12.2016, 15.12.2016 si
12.01.2017 orele 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl. 33S1, et.
7, cab 7B. Relatii suplimentare la
sediul lichidatorului judiciar cat si la
telefon 0344104525.
l SC Grup XL Company SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare,
a activelor societăţii debitoare, după
cum urmează: Activul nr.1 :Hala de
depozitare si birouri administrativcompus din teren cu suprafata de
3.127 mp si constructii cu suprafata
utila de 2.454 mp. situat in Iasi,
Calea Chisinaului nr.35 .Pretul de
vanzare fiind in cuantum de
2.549.220,70 lei ( respectiv 575.250
Eur)(65% din valoarea de evaluare,
(fara TVA). Activul nr.2: Proprietate
imobiliara - teren- situat in Zona
Antibiotice , jud.Iasi, cu front la
E583, avand suprafata de 8.558
mp.. Pretul de vanzare fiind in
cuantum de 739.504,35lei/
166.874,50 EUR (65% din valoarea
de evaluare, fara TVA). Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui
fapt până la data de 24.11.2016
orele 12.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Iași, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iasi,
in data de 25.11.2016 orele 12.00, și
se va desfășura în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006 privind
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procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de
16.06.2015. Adjudecarea se va face
în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei., Regulament
ce poate fi consultat atat la dosarul
cauzei cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in termenul
stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de 24.11.2016

orele 12.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890
l SC Rovit SA, societate aflata in
reorganizare judiciara, prin administrator judiciar anunta vanzarea
la licitatie a unor bunuri aflate in
patrimoniul debitoarei, in sensul ca
urmatoarele bunuri, respectiv
Ferma 1 – compusa din: construcţii,
depozit, casa de locuit, depozit,
sopron tractoare, casa de locuit,
baraca metalica, rampa spalat
masini, fosa septica, put şi teren
aferent situata in Boldesti-Scaieni,
str. Viilor, nr. 44, jud. Prahova, la
pretul de 276.450 lei; Ferma 1 – C7
(demisol) compusa din: construcţie
cantina - demisol şi teren aferent,
situata in Boldesti-Scaieni, str.
Viilor, nr. 44, jud. Prahova, la pretul
de 36.200 lei; Ferma 8 – compusa
din: constructii dormitor, atelier
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mecanic, remiza, 2 magazii şi teren
aferent lot 1 – 5.599 mp, teren
aferent lot 1 – 341 mp, situata in
loc. Valea Calugaresca, sat Valea
Larga, jud. Prahova, la pretul de
101.600 lei; Clădire baracă C1
(Hagi Anton) şi teren aferent in
suprafata 1590 mp situata in
Boldesti-Scaieni, jud. Prahova la
pretul de 50.800 lei; Ferma 5 –
compusa din: constructii cantina,
sopron, depozit, anexa atelier
mecanic, bloc locuinte, rezervor
poliester, 30 t, şi teren aferent 3295
mp, situata in Bucov, sat Chitorani,
zona Valea Orlei, jud. Prahova
428.550 lei; Teren intravilan in
suprafata de 483 mp situat in com.
Bucov, sat Valea Orlei, jud.
Prahova, la pretul de 15.450 lei,
Ferma 9 - compusa din: constructii,
Sopron Cizelat (Depozit), Cladire
Cantina, Grajd pt Cai, Sediu
Ferma, Sopron Ingrasaminte, Gard
Imprejmuire, Baraca Dormitor,

Cladire Depozit, Atelier Mecanic,
Rezervor pt Apa cu Sup Metal,
Platforma Beton + Modernizare
Drum, Retea Electrica Aeriana,
Rezervor motorina, Spatiu Depozitare – Platforma, Grup sanitar,
Rampa, Beci, fundatie, WC, bazin
si terenul intravilan aferent in
suprafata de 9.157 mp, situata in
Urlati, loc. Valea Mieilor, jud.
Prahova la pretul de 416.575 lei si o
serie de bunuri mobile, respectiv:
subsolier 2 buc. la pretul de 105 lei/
buc (fara TVA), remorca cisterna,
3,6 to, la pretul de 1050 lei (fara
TVA), remorca auto, la pretul 1515
lei (fara TVA), remorca RBA 5, la
pretul de 1515 lei (fara TVA), bena
remorca, 4 buc la pretul de 985 lei/
buc (fara TVA). Licitatia publica
are loc in baza hotararilor Adunarii
Creditorilor din 09.03.2011,
30.05.2013, 05.08.2013 12.08.2013,
29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015
si a regulamentului de participare

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni
212023/16.11.2016. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art.
250, alin. (1) Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor
sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 06 decembrie 2016, orele 10.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr.
3, se va vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Papir Rotherra SRL, CUI 17852406, cu sediul social în
localitatea Boldești Scăeni, str. Fagurilor, nr. 7, județul Prahova: - Construcție în suprafață construită de 118,44 mp, cu structură portantă
metalică, pereți de închidere din zidărie și OSB, șarpantă metalică, învelitoare din plăci de asbociment și beton, compartimente interioară
cu rigips, compusă din parter (hală de producție) și etaj (birou, vestiare, hol, magazie), situată în localitatea Boldești Scăeni, str. Gloriei, nr.
2A, jud. Prahova. Terenul pe care este amplasat bunul imobil este proprietate de stat. Prețul de pornire a licitației este de 81.128 lei
(exclusiv TVA). 2. În ziua de 06 decembrie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin
licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Papir Rotherra SRL, CUI 17852406, cu sediul social în localitatea Boldești
Scăeni, str. Fagurilor, nr. 7, jud. Prahova: - Autoutilitară furgon, marca Dacia, tip SD/USD1F/Logan, nr. identiﬁcare UU1USD1F540782441,
nr. înmatriculare B-02-PXZ, culoare albastru - alb, an fabricație 2008, cilindree 1598 cmc, combustibil benzină + GPL, preț de pornire a
licitației 9.863 lei, exclusiv TVA. 3. În ziua de 07 decembrie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3,
se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Luges Ferm SRL, CUI 18709839, cu sediul social în com.
Lipănești, sat Zamﬁra, nr. 49, jud. Prahova: - Autoturism marca Renault Kangoo KC E8, culoare - gri, nr. identiﬁcare VF1KCE8CF36818598,
nr. înmatriculare PH-12-KNX, an fabricație 2006, cilindree 1461 cmc, combustibil motorină, preț de pornire a licitației este de 4.075 lei,
exclusiv TVA. 4. În ziua de 08 decembrie 2016, orele 10.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin
licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Zencenco Ion, cu domiciliul în com. Bucov, sat Pleașa, nr. 783, jud. Prahova: Autospecializată, marca Roman 10215, serie șasiu 94316, nr. înmatriculare PH-07-KRE, preț de pornire a licitației este de 23.036 lei,
exclusiv TVA; - Autoutilitară, marca Roman 8135F, serie sașiu 56189, nr. înmatriculare PH-07-TFL, preț de pornire a licitației este de 8.130
lei, exclusiv TVA; - Remorcă Thrun Eicker 470, serie șasiu 475506, nr. înmatriculare PH-81-ZEN, preț de pornire a licitației este de 4.517 lei,
exclusiv TVA. 5. În ziua de 13 decembrie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin
licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Interfab Con SRL, CUI 27202397, cu sediul social în localitatea Păulești,
Ferma 1 Movila Vulpii, Hala 4, intrarea B, jud. Prahova: - Mașină găurit, nr. inv. 1, nr. document 40103/11.10.2012, preț de pornire a
licitației este de 2.215 lei, exclusiv TVA; - Presă PHC, nr. inv. 2, nr. document 40103/11.10.2012, preț de pornire a licitației este de 8.008
lei, exclusiv TVA; - Presă hidraulică, nr. inv. 3, nr. document 40103/11.10.2012, preț de pornire a licitației este de 5.353 lei, exclusiv TVA; Mașină sertizat furtune China, nr. inv. 4, nr. document 1681/24.04.2013, preț de pornire a licitației este de 8.043 lei, exclusiv TVA; - TM 350
400V6S4 350 052, nr. inv. 5, nr. document 8558/16.06.2013, preț de pornire a licitației este de 2.076 lei, exclusiv TVA; - Încălzitor cu
arzător și tubulatură, nr. inv. 7, nr. document CVC/02.12.2014, preț de pornire a licitației este de 1.559 lei, exclusiv TVA; - Mașină de găurit
cu suport magnetic, nr. inv. 6, nr. document 212964/24.12.2014, preț de pornire a licitației este de 1.507 lei, exclusiv TVA. 6. În ziua de 14
decembrie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului SC Coﬁ Com SRL, CUI 7328316, cu sediul social în localitatea Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani,
nr. 719, jud. Prahova: - Construcție spațiu comercial în suprafață construită de 102 mp și suprafață utilă de 84,16 mp, construită din beton,
BCA și osb, alei carosabile și pietonale, utilități și împrejmuire, situată în intravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, tarlaua 37, parcela
A2734. Terenul pe care se aﬂă construcția este proprietatea Primăriei Ariceștii Rahtivani. Prețul de pornire a licitației este de 51.250 lei,
exclusiv TVA. 7. În ziua de 15 decembrie 2016, orele 10.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin
licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Boboc Lucian, cu domiciliul în localitatea Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii
Rahtivani, nr. 777, jud. Prahova: - Teren intravilan în suprafață de 4.500 mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, tarlaua 29,
parcela 136/4, deținut în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1406/30.10.2014, având nr. cadastral 24275 și înscris în Cartea
funciară cu nr. 24275 a localității Ariceștii Rahtivani, preț de pornire a licitației este de 107.180 lei, exclusiv TVA. 8. În ziua de 15 decembrie
2016, orele 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului Crețu Marius Constantin, cu domiciliul în localitatea Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, nr. 626, jud.
Prahova: - Teren în suprafață măsurată de 1.000 mp, situat în intravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, tarlaua 3, parcela
374/12. Terenul are numărul cadastral 23859 și este înscris în Cartea funciară cu nr. 23859 a comunei Ariceștii Rahtivani. Pe teren se aﬂă în
construcție 3 locuințe, conform autorizației de construcție nr. 55/27.08.2014 emisă de Primăria comunei Ariceștii Rahtivani: - Construcția
C1 (P), în suprafață de 81 mp, aﬂată în stadiul de fundație din beton cu zidărie BCA, fără acoperiș; - Construcția C2 (P) în suprafață de 81
mp, aﬂată în stadiul de fundație din beton; - Construcția C3 (P) în suprafață de 81 mp, din BCA cu izolație exterioară, tâmplărie PVC și
acoperiș Lindab. Prețul de pornire a licitației este de 86.998 lei, exclusiv TVA. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de pornire a licitației pentru bunurile
descris mai sus, în contul RO05TREZ5395067XXX000748, cod ﬁscal beneﬁciar 2844936 - SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe
documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului și certiﬁcatul constatator eliberat de O.R.C. din care să rezulte informațiile cu privire la identiﬁcarea ofertantului, sediul social,
capitalul social, asociații persoane ﬁzice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aﬂate
sub incidența art. 21 din Legea nr. 26/1990, (R); pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali cã nu au obligații ﬁscale restante față de
acestea: certiﬁcatul de atestare ﬁscală/ adeverință și certiﬁcatul ﬁscal privind impozitele și taxele locale, eliberate de autoritățile
administrației publice centrale și locale din localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a
bunului ce urmează a ﬁ vândut, respectiv la Serviciul Fiscal Orașenesc Boldești Scăeni, str. Democrației nr. 60-62, cu cel puțin o zi înainte
de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 250, alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală. Persoanele înscrise la licitație se pot
prezenta și prin mandatari, care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal,
nici prin persoană interpusă. La licitație, documentele solicitate în copie, vor ﬁ prezentate în original pentru conformitate. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștintă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Legea 207/2015, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.512879. Data aﬁșării: 18.11.2016.

la licitatie. Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 50% din pretul
stabilit in raportul de evaluare.
Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 24.11.2016, 29.11.2016,
06.12.2016, 08.12.2016, 13.12.2016,
15.12.2016, 06.01.2017, 14.01.2017,
21.01.2017 si 28.01.2017 orele
12.00, la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Detalii in caietul de sarcini si la
telefon 0344104525.
l SC Cai Be Dang SRL, prin lichidator, anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile
aflate in patrimonul societatii debitoare, respectiv masini de cusut si
confectii. Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 50% din pretul
mentionat in raportul de evaluare.
Licitaţiile vor avea loc pe data de:
24.11.2016, 29.11.2016, 07.12.2016,
13.12.2016, 15.12.2017, 06.01.2017,
10.01.2017, 12.01.2017, 16.01.2017
si 19.01.2017 orele 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar, din Ploieşti,
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B, jud. Prahova. Relatii la
telefon 0344104525.
l SC Storsistem SRL societate
aflata in faliment anunta vanzarea
la licitatie publica a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv: autoutilitara
Dacia Pick-up, la pretul de 270 lei,
Atelier Mecanic Prelucrare Componente JO, la pretul de 101,25 lei,
Dacia 1310 Break, la pretul de 270
lei, Dacia Papuc 5, la pretul de
303,75 lei, Daewoo Tacuma, la
pretul de 1.875 lei, Volkswagen
Passat, la pretul de 6.675 lei, Volvo
la pretul de 33,75 lei, Dacia Double
Cab, la pretul de 405 lei, Fierastrau
Circular Compa 300 JET, la pretul
de 329,25 lei, Fierastrau Debitat
KGS 305 Metabo, la pretul de 528
lei, Fierastrau debitat cu disc de 30
Santo, la pretul de 97,5 lei, masina
frezat Teu penumatica Taha
Bayrak, la pretul de 2.325 lei,
compresor Air Master 270L, la
pretul de 1.650 lei, masina de lipit
Taha Bayrak la pretul de 2.287 lei,
masina de debavurat Bautech la
pretul de 6.712,5 lei, Rolgang la
pretul de 761,25 lei, scara Sveltina
la pretul de 126,75 lei, masina de
gaurit si drenat la pretul de 2.883
lei. Licitatia are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din
28.07.2016 si a regulamentului de
participare la licitatie. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu
25% din cel stabilit in rapoartele de
evaluare. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 24.11.2016,
28.11.2016, 07.12.2016, 13.12.2016,
15.12.2017, 06.01.2017, 10.01.2017,
12.01.2017, 16.01.2017 si 19.01.2017
orele 13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Relatii suplimentare la sediul societatii lichidatorului judiciar cat si la
telefon 0344104525.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Singer Appliances SRL desemnat
prin incheierea de sedinta din data
de 06.11.2014, pronuntata in Dosar
nr. 1610/93/2014 af lat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Sectia Civila,
anunta scoaterea la vanzare a
bunurile mobile aflate in proprietatea Singer Appliances SRL
constand in aparate electronice si
electrocasnice si piese de schimb,
cum ar fi aspiratoare, fiare de
calcat, ventilatoare, masini de cusut
industriale si casnice, dar si alte
produse marca Singer, in valoare
totala de 42.750 euro exclusiv TVA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza

in data de 25.11.2016 ora 13,00 prin
licitatie publica cu strigare In cazul
in care bunul imobil nu se va vinde
la primul termen de licitatie se vor
organiza alte 7 (sapte) licitatii in
data 09.12.2016, 16.12.2016,
06.01.2017, 13.01.2017, 20.01.2017,
27.01.2017 si 03.02.2017, la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine
din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se poate achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul
caietului de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot obtine
la tel.021.227.28.81
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Miba Telecom 2002 SRL desemnat
prin Sentinta Civila nr. 2926 din
data de 26.09.2014, pronuntata in
Dosar nr. 3865/93/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Sectia Civila,
anunta scoaterea la vanzare a
bunului imobil aflat in proprietatea
Miba Telecom 2002 SRL compus
din teren extravilan in suprafata de
3.000 mp situat in Com. Stefanestii
de Jos, T11, PA45/2/17, Jud. Ilfov, in
valoare totala de 6.000 euro.
Vanzarea bunului imobil apartinand
societatii falite se va organiza in
data de 25.11.2016, ora 12.00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunul imobil nu se va vinde
la termenul de licitatie stabilit se vor
organiza alte 7 (sapte) licitatii in
data 09.12.2016, 16.12.2016,
06.01.2017, 13.01.2017, 20.01.2017,
27.01.2017 si 03.02.2017, la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii conform regulamentului
stabilit in adunarea creditorilor din
data de 15.11.2016. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunului imobil, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3 sau prin transfer
bancar. Costul unui caiet de sarcini
este de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel.021.227.28.81.
l Dorya Fashion SRL, societate in
insolventa, prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul
in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare urmatoarele bunuri
mobile: autoturism Peugeot 207
trendy, PH-14-GDY, an fabricatie
2008- 11.780 lei; autoturism
Peugeot 207 trendy, PH-14-GDZ,
an fabricatie 2008- 11.670 lei;
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masina cusut liniara fara taiere
Juki DDL-5550N, an fabricatie
2007 - 816 lei; masina cusut liniara
fara taiere Juki DDL-8500N, an
fabricatie 2007, 2 buc - 2.160 lei;
masina cusut liniara fara taiere
Juki DDL-5550N, an fabricatie
2007, 7 buc - 5.712 lei; masina cusut
liniara fara taiere Juki
DDL-8500N, an fabricatie 2008, 2
buc - 2.160 lei; masina surfilat 5 fire
Brother MA4-B551-008-5, an fabricatie - 972 lei; masina cusut liniara
fara taiere Brother DB2-B755-8A,
an fabricatie 2008 - 924 lei; masina
surfilat 5 fire Brother MA4-B551069-5, an fabricatie 2009 - 972 lei;
masina cusut liniara fara taiere
KDD-5570, an fabricatie 2011 3.456 lei. Pretul bunurilor sunt cu
TVA inclus. Licitatiile se vor organiza in data de 18.11.2016 ora
13:00, iar in cazul in care bunurile
nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de
23.11.2016, 25.11.2016, 30.11.2016,
02.12.2016, 07.12.2016, 09.12.2016,
14.12.2016, 16.12.2016, 21.12.2016,
la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Dosarul de prezentare si conditiile
de participare se pot obtine numai
de la sediul administratorului judiciar. Telefon/fax: 0244597808;
mobil:0761132931/0723357858 sau
pe site-ul www.andreiioan.ro.
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL
scoate la vânzare incepand cu data
de 23.11.2016, ora 13.30 prin licitaţie
publică teren extravilan-4.350 mp
situat in Costinesti, parcela
A314/18/2/2, nr. Cadastral 395, CF
830, jud. Constanta = 192.305 lei,
teren extravilan - 2.450,11 mp situat
in Costinesti, parcela A314/19/1, nr.
Cadastral 1024/23, jud. Constanta =
81.236,50 lei, teren extravilan - 5.887
mp situat in Costinesti, parcela
A314/20/1/1, nr. Cadastral 10.156,

CF 10.383, jud. Constanta = 273.265
lei, teren extravilan - 8.038 mp situat
in Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr.
Cadastral 920, CF 1132, jud.
Constanta = 373.071,50 lei, teren
extravilan - 17.920 mp situat in
Costinesti, parcela A314/19/1, nr.
Cadastral 1024, CF 11260, jud.
Constanta = 792.251,50 lei, teren
extravilan - 570mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr.
Cadastral 918/2, CF 10248, jud.
Constanta = 26.458,50 lei, teren
intravilan - 780 mp situat in Costinesti, parcela A314/20/2/1, nr.
Cadastral 618/1, CF 1999, jud.
Constanta = 36.206,50 lei, teren
intravilan - 650 mp situat in Costinesti, parcela A314/18/2/1, nr.
Cadastral 489, CF 11084, jud.
Constanta = 30.172 lei, teren intravilan - 2.080 mp situat in Costinesti,
parcela A314/19/2, nr. Cadastral
10243, CF 1118, jud. Constanta =
96.550,50 lei la pretul de evaluare
redus cu 50% apartinand Par Rom
SRL (preturile nu contine TVA).
Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu
o zi înainte de data licitaţiei. In
cazul neadjudecării vânzarile vor fi
reluate în zilele de 06.12.2016,
13.12.2016, 20.12.2016, respectiv
10.01.2017 la aceleasi ore la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL
scoate la vânzare incepand cu data
de 23.11.2016, ora 15.30 prin licitaţie
publică proprietate imobiliară
situata in Ploiesti, str. Carpenului,
nr. 11, jud. Prahova (teren cu suprafata de 949 mp, moara, spatiu
depozitare, anexa, cabina poarta) la
pretul de evaluare redus cu 20%,

respectiv 534.717,60 lei fara TVA in
rate cu achitarea a min. 30-50% din
valoare in avans apartinand Calco
Prod SRL. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei.
In cazul neadjudecării vânzarile vor
fi reluate în zilele de 06.12.2016,
13.12.2016, 20.12.2016 si 10.01.2017
la aceleasi ore la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.
l Societatea Complexul Energetic
Oltenia S.A. cu sediul în localitatea
Tg-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza,
nr. 5, judeţul Gorj, telefon
0253/205411, fax 0253/227280,
având CIF 30267310, atribut fiscal
RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Gorj sub numărul
J18/311/31.05.2012, cont virament
RO 59 RZBR 0000060014652248
deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg. Jiu, reprezentată legal prin
domnul Ionel ILIE – Director
Divizia Energetică si domnul
Laurenţiu Ion Ciobotărică –
Director Divizia Financiară, in
calitate de vanzator, anunta public
valorificarea prin vânzare utilaj
minier (mijloc fix) draglina electrica pasitoare ES 10/70UE. Pretul
minim de acceptare în licitatie este
de 3.135.800,00 lei; Plata contravalorii mãrfii se face în lei. Tipul licitatiei: deschisã, cu ofertã de pret în
plic închis. Documentele de înscriere
si participare la licitatie se depun la
sediul Complexul Energetic Oltenia
S.A.- în perioada 22.11.2016 25.11.2016 în zilele de luni pânã
vineri între orele 08:00-15:00
(termenul limita de depunere a
documentelor de inscriere si partici-

pare este 25.11.2016, ora 09:00), la
Registratura CE Oltenia SA si vor
include: 1. cererea tip de înscriere
aflată în documentaţia de atribuire;
2. dovada constituirii garantiei de
5% din pretul de acceptare la licitatie; 3. celelalte documente prevãzute în documentaţia de atribuire;
Documentaţia de atribuire se poate
ridica de la sediul CE Oltenia SA,
Serviciul Achiztii Lucrari si Servicii
pentru Activitatea Miniera, începând cu data de 17.11.2016. Preselectia v-a avea loc in data de
25.11.2016, ora 10:00. Vor fi declarati calificati pentru licitatia din
data 25.11.2016, ora 12:00, numai
participantii care prezinta toate
documentele de calificare solicitate
prin Documentatia de Licitare.
Garantia de 5% (156.790,00 lei) din
pretul minim de acceptare la licitatie, se depune în lei în contul RO
59 RZBR 0000 0600 1465 2248
Raiffeisen Bank-Sucursala Tg-Jiu
si este obligatorie confirmarea
depunerii prin aparitia sumei în
extrasul de cont cel mai târziu în
data de 24.11.2016, ora 12.00 . În
caz de imposibilitate a semnãrii
contractului de vânzare-cumpãrare
sau de neexecutare a acestui
contract din vina licitantului câstigator, acesta pierde garanţia de
participare. Taxele aferente
contractului de vânzare-cumpãrare
cad în sarcina cumpãrãtorului.
Pentru participantii care nu-si
adjudecã licitatia, garantia de 5%
se returneazã în maxim 3 zile lucrãtoare de la data adjudecãrii licitatiei. Licitatia cu ofertã de pret în
plic închis va avea loc în ziua de
25.11.2016, cu începere de la ora
12:00 si pot participa persoane
juridice române sau strãine care îsi
manifestã dorinta de a dobândi
marfa, în conditiile caietului de
sarcini. Informatii privind desfãsu-

rarea licitatiei se pot obtine zilnic la
sediul CEO SA din Tg.-Jiu - Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii
pentru Activitatea Miniera, tel.
0253/205478 si fax 0253/222015.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator
pentru punctul de lucru din Bucureşti, Sector 1, B-dul. Mărăsti, nr.61,
al SC American Food Catering
SRL, cu sediul social în Bucureşti,
Sector 1, Str. Oaşului, Nr.39,
J40/6300/2004, CUI RO16345847. Îl
declar nul
l Pierdut certificat constatator
pentru punctul de lucru din Bucureşti, Sector 1, B-dul. Marasti, nr.61,
Etaj S, al SC Migas Conimpex SRL,
cu sediul social în Bucureşti, Sector
1, Str. Oaşului, Nr.39, J40/1230/1995,
CUI RO 7060077. Îl declar nul
l Declar pierdut si nul act de concesiune 422/5 iunie 2013 pe numele
Ionescu Despina Maria eliberat de
Parohia Herastrau Bucuresti.
l Pierdut atestat transport marfă
cu seria 0232175000 şi atestat ADR
cu seria 33867 pe numele Mitu
Florian. Le declar nule.
l SC Smart Travel Advisors SRL,
cu sediul în Municipiul Bucureşti,
Str. Răsadniţei, nr. 109, având CUI:
31404548, declar pierdut certificat
de înregistrare fiscal emis de ONRC
Bucureşti având nr. de ordine în
Registrul Comerţului
J40/3774/22.03.2013, eliberat la data
de 27.03.2013 cu seria B nr. 2728695.
Îl declar nul.
l Pierdut Contract construire
nr.1127/9/8.08.1979 si Proces-verbal
predare-preluare receptie locuinta
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din 2.08.1980, Vlad Ioana. Le declar
nule.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire imobil, pe numele
Gherman Ionel si Gherman Elena.
Il declar nul.
l Pierdut Contract construire
nr.455/3/1982, pe numele Ghimpau
Ecaterina. Declar nul.
l Pierdut Contract rate, pe numele
Cristea Alexandru. Declar nul.
l Pierdut: Contract vanzare-cumparare str.Turda 122. bl.39, sc.A,
et.1, ap.6, Contract vanzare-cumparare str. Staicovici 45-49, bl.5,
sc.B, et.2, ap.12, Contract vanzare
cumparare str.N.Racota 2, bl.67,
sc.2, ap.27, toate pe numele Preda
Ruxandra Emanoela. Declar nule.
l S.C. Nicmol Com S.R.L. cu sediul
în Bucureşti str. Viitorului nr. 158,
sector 2, C.I.F. RO 16645747, declar
pierdut facturier cu seria NIC nr.
3151-3200, ultima factura înregistrată fiind 3186- august 2016.
l S.C. Comunicatii Locale ABD
S.R.L. cu sediul în Bucureşti sector
2, str. Spătarului nr. 1 BIS, ap.6,
C.U.I. 16808763 Reg. Com.
J40/15756/2004, declar pierdute
următoarele acte: încheierea nr.
5099/03.02.2006; certificatul
constatator conform declarației nr.
7854/11.01.2006 punct de lucru str.
Sibiu nr.1, bl.C5, sc.1, parter, sector
6; certificat de înregistrare
mențiuni din 15 febr 2006. Se
declară nule.
l Pierdut legitimație serviciu nr.
672 din 12.06.2015, eliberată de
Senatul României, pe numele
Borțea Steliana.

