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OFERTE SERVICIU
l Angajăm persoane cu sau fără 
experienţă pentru postul de came-
ristă. Pentru interviu sunaţi la 
0723.193.763 de luni până vineri în 
intervalul orar 8:00-15:00.

l SC ONE STAR SECURITY 
SRL ANGAJEAZA AGENTI DE 
SECURITATE CU ATESTAT DE 
P A Z A  P E N T R U  Z O N A 
CERNICA. SALARIU AVAN-
TAJOS PLUS BONURI MASA. 
R E L AT I I  L A  T E L E F O N : 
0786258119.

l Primăria Comunei Păuneşti, 
Județul Vrancea, organizează la 
sediul sau din comuna Păuneşti, 
județul Vrancea, concurs de recru-
tare pentru ocuparea unei funcţii 
publice consilier, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Taxe şi Impo-
zite Locale din aparatul de speciali-
tate al primarului comunei 
Păuneşti, judeţul Vrancea şi 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcţii publice consi-
lier, clasa I, grad profesional asis-
tent în cadrul Compartimentului 
Autoritate Tutelară, Asistenţă 
Socială şi Protecţie Socială din 
aparatul de specialitate al prima-
rului comunei Păuneşti, judeţul 
Vrancea. Condiţiile de participare 
la concurs: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată (2), privind 
Statutul funcţionarilor publici şi 
condiţiile prevăzute de lege şi cele 
specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice,  respectiv:  I.Pentru 
ocuparea funcţiei publice de execu-
ţiede consilier, clasa I, grad profesi-
o n a l  a s i s t e n t  i n  c a d r u l 
Compartimentului Taxe şi Impo-
zite Locale: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată,  absolvite  cu   diplomă  de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor economice; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 1 
an.  Proba scrisă:  -data de 
28.03.2016, ora  9.00, la sediul 
Primariei Comunei Păuneşti, 
judeţul Vrancea; Proba de interviu: 
-data de 30.03.2016, ora  9.00, la 
sediul Primariei Comunei Păuneşti, 
judeţul  Vrancea.  II .Pentru 
ocuparea funcţiei publice de execu-
ţiede consilier, clasa I, grad profesi-
o n a l  a s i s t e n t  î n  c a d r u l 
Compartimentului Autoritate 
Tutelara, Asistenţă Socială şi 
Protecţie Socială: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul Asistenţei sociale, 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 1 an. Proba scrisă: 
-data de 28.03.2016, ora 13.00, la 
sediul Primariei Comunei Păuneşti, 
judeţul Vrancea; Proba de interviu: 
-data de 30.03.2016, ora 13.00, la 
sediul Primariei Comunei Păuneşti, 
judeţul Vrancea. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ţiei în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial.  Date contact: 
tel.0237.268.104 sau la sediul 
Primăriei  Păuneşti ,  judeţul 
Vrancea.

l Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bacău, cu sediul în str.
Oituz, nr.23, organizează concurs 
de ocupare a funcţiei publice de 
executie vacantă de consilier, clasa 
I,  gradul profesional superior 

-Biroul Buget, Finanţe, Adminis-
t ra t i v  ş i  Resur se  Umane . 
Concursul se organizează la sediul 
instituţiei, în data de 29 martie 
2016, orele 10.00 proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Bacău 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
Dosarul de înscriere la  concurs 
trebuie să conţină actele şi docu-
mentele prevăzute de art.49 din 
H.G.611/2008, modificată de HG 
1173/2008. Condiţiile de desfăşu-
rare a concursului, condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia 
şi actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere, sunt 
afişate la sediul instituţiei şi pe 
pagina de internet http://www.
apmbc.anpm.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul institu-
ţiei şi la numărul de telefon 
0234.512.750.

l Cautam electro-tehnician 
montari si reparatii ascensoare 
pentru Olanda. Cerinte obligatorii: 
experienta in calitate de elec-
tro-tehnician in domeniul montarii 
ascensoarelor/scarilor rulante si/
sau studii relevante; engleza la 
nivel mediu spre bine; permis de 
conducere cat. B. CV actualizat la 
job@dbwork.com,  te lefon: -
0800030766.

l Spitalul Municipal Caracal, cu 
sediul în Caracal, str.Plevnei, nr.36, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă nede-
terminată, a unui post vacant 
contractual de liftier IV, conform 
HG 286/2011, astfel: -înscrieri în 
perioada: 29.02.2016-11.03.2016, 
zilnic între orele 07.30 - 09.00 şi 
13.30 - 15.00, la sediul unităţii; 
-proba scrisă: 21.03.2016, ora 10.00; 
-proba interviu: 24.03.2016, ora 
10.00. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -calificare în 
meseria de liftier; -autorizaţie 
I.S.C.I.R. liftier. Informaţii supli-
mentare: la sediul unităţii, la 
telefon: 0249.512.880, int. 190, pe 
www.smcaracal.webs.com. 

l Primarul comunei Tîrnova orga-
nizează în perioada 21-23 martie 
2016, la sediul din comuna 
Tîrnova, nr.376, judeţul Caraş-Se-
verin, concurs pentru ocuparea 
postului vacant-administrator 
public, din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Tîrnova, 
conform H.G nr.286 din 23 martie 
2011 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
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, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Denumirea func-
ţiilor contractuale vacante. A.
Denumirea funcţiilor contractuale 
vacante. Nr.crt.; Denumirea func-
ţiei contractuale vacante /nivel 
studii; Denumire compartiment; 
Nr. posturi: 1; Administrator public 
-studii superioare de lungă durată 
cu diplomă de licenţă; Adminis-
trativ; 1. B.Probele de examen: 1.
Selecţia dosarelor de înscriere. 2.
Proba scrisă. 3.Proba interviu. C.
Condiţii de desfăşurare a exame-
nului: 1.Data depunerii dosarelor: 
până cel mai târziu la data de 11 
martie 2016, ora 14.00. 2.Data 
probei scrise: 21 martie 2016, ora 
10.00. 3.Data probei interviu: 23 
martie 2016, ora  10.00. 4.Locul 

desfăşurării probelor: sediul 
Primăriei din comuna Tîrnova, 
nr.376, judeţul Caraş-Severin. D.
Condiţii de participare la examen: 
Generale: a)are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European ş i  domic i l iu l  în 
România; b)cunoaşte l imba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exerciţiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; f)înde-
plineşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Specifice: -studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; -specializări 
absolvite în domeniul managemen-
tului şi managementul proiectelor 
finanţate din fonduri europene; 
-capacitate de exprimare (scris, 
vorbit, citit) în cel puţin o limbă de 
circulaţie internaţională; -cunoş-
tinţe operare PC nivel mediu; 
-experienţă în administraţia 
publică locală; -abilităţi, calităţi şi 
aptitudini necesare -organizare şi 
coordonare, analiză şi sinteză, 
planificare şi acţiune strategic, 
excelentă comunicare orală şi 
scrisă. E.Relaţii suplimentare se 
pot obţine zilnic de la secretarul 
comunei Tîrnova sau la tel.: 
0255.234.704.

l Primăria comunei Bodeşti, 
judeţul  Neamţ organizează 
concurs pentru ocuparea  funcţi-
ilor publice de execuţie vacante pe 
perioadă nedeterminată referent 
clasa  III, grad profesional asistent 
-Biroul contabilitate, financiar, 
impozite şi taxe locale -în confor-
mitate cu prevederile Legii 
nr.188/1999. Concursul va avea loc 
la sediul Primăriei comunei 
Bodeşti la data de 28 martie  2016, 
orele 10.00 -proba scrisă şi interviu 
la data de 29 martie 2016, orele 
12.00. Condiţiile specifice prevă-
z u t e  d e  a r t . 5 4  d i n  L e g e a 
nr.188/1999 republicată cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi 
cele prevăzute în fişa postului: 
-studiile: conform art.9 lit.c) din 
Legea nr.188/1999 (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare 
-studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; -vechimea în speci-
alitatea studiilor, potrivit art.57 din 
Legea nr.188/1999 (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare: 6 
luni;  -alte specializări, abilităţi şi 
competenţe: cunoştinţe operare 
calculator dovedite cu  certificat 
ECDL Complet (Permis european 
de conducere a computerului 
Complet). Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
Primăriei  comunei  Bodeşt i 
-Compartiment relatii publice, 
registratură şi arhivă în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
partea a III-a. Condiţiile de parti-
cipare la concurs, bibliografia şi 
actele solicitate candidaţilor pentru 

dosarul de înscriere se vor afişa la 
sediul şi pe pagina de internet  a 
instituţiei www.bodeşti.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Primaria comunei Bodeşti -secreta-
riat şi la telefon: 0233.243.088, 
0233.243.007.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Gorj, cu sediul în 
Municipiul  Târgu-Jiu,  str.8 
Martie, nr.3A, jud.Gorj, organi-
zează, în temeiul Hotărârii Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările 
ş i  completăr i le  u l ter ioare , 
c o n c u r s u l  d i n  p e r i o a d a 
21-24.03.2016 pentru ocuparea 
unor posturi vacante, repartizate 
pe perioadă determinată, pentru 
implementarea Programului Naţi-
onal  de Cadastru ş i  Carte 
Funciară, corespunzătoare funcţi-
ilor contractuale de execuţie din 
cadrul O.C.P.I. Gorj, cu încadrare 
pe perioadă determinată de 36 de 
luni, după cum urmează: 1.Asis-
tent registrator principal gradul 
I- 1 post. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii universitare cu 
licenţă sau absolvite cu diplomă - 
specializarea drept; -vechime în 
specialitate: minim 3 ani şi 6 luni. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -proba scrisă: în data 
de 21.03.2016, ora 10.00, la sediul 
OCPI Gorj; -interviul: în data de 
24.03.2016, ora 10.00, la sediul 
OCPI Gorj. 2.Asistent registrator 
treapta IA- 1 post. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-studii medii, absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 6 ani şi 6 luni. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -proba scrisă: în data 
de 21.03.2016, ora 10.00, la sediul 
OCPI Gorj; -interviul: în data de 
24.03.2016, ora 10.00, la sediul 
OCPI Gorj. 3.Asistent registrator 
principal debutant -2 posturi. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: - nivelul studiilor: studii 
universitare cu licenţă sau absol-
vite cu diplomă -specializarea 
drept. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: -proba 
scrisă: în data de 21.03.2016, ora 
13.00 la sediul OCPI Gorj; -inter-
viul: în data de 24.03.2016, ora 
13.30, la sediul OCPI Gorj. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 11.03.2016, ora 16.00, 
la sediul OCPI Gorj. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, persoană de contact 
Carolina Luiza Curelea, respon-
sabil resurse umane, telefon 
0253.217.189 /0253.215.893.

FJORDTRANS angajează 
şoferi de tir profesionişti cu 
experienţă în EU,pentru curse 
în Scandinavia! Cerinţe:permis 
de conducere categorii le 
B+C+E,atestat de marfă,a-
testat pentru mărfuri pericu-
loase ,  a tes tat  t ransport 
agabaritic. Cunoaşterea limbii 
engleze sau germană este nece-
sară. Salarizare:Începând de la 
1500 şi poate ajunge până la 
2000Euro,în funcţie de experi-
enţa dumneavoastră. Locaţie: 
Danemarca-Hedensted. 
Persoană de contact:Diana 
Macaveiu, tlf.:+40747021785. 
Adresa email:diana@fjor-
dtrans.com.

l Autoritatea Feroviara Roma-
na-AFER, institutie publica finan-
tata din venituri proprii, cu sediul 
in Calea Grivitei, nr.393, Sector 1, 
Bucuresti,in conformitate cu 
prevederile Regulamentului-cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu 

modificarile si completarile ulteri-
oare, organizeaza concurs pentru 
ocuparea, pe durata nedetermi-
nata, a urmatoarelor functii 
contractuale de executie vacante: 
-INSPECTOR DE STAT gradul 
IA, 1 post,la Serviciul Certificare si 
Autorizare de Siguranta din cadrul 
Autoritatii de Siguranta Feroviara 
Romane-ASFR; -INSPECTOR 
DE STAT gradul IA, 1post, la 
Inspectoratul de Siguranta Fero-
viara Bucuresti din cadrul Autori-
tatii de Siguranta Feroviara 
Romane-ASFR; -INSPECTOR 
DE STAT gradul I, 1 post, la 
Inspectoratul de Siguranta Fero-
viara Bucuresti din cadrul Autori-
tatii de Siguranta Feroviara 
Romane-ASFR; -INSPECTOR 
DE STAT gradul IA, 1 post,la 
Inspectoratul de Siguranta Fero-
viara Brasov din cadrul Autoritatii 
de Siguranta Feroviara Roma-
ne-ASFR; -INSPECTOR DE 
STAT gradul IA, 1 post,la Inspec-
toratul de Siguranta Feroviara Iasi 
din cadrul Autoritatii de Siguranta 
F e r o v i a r a  R o m a n e - A S F R ; 
-INSPECTOR DE STAT gradul I, 
1 post,la Inspectoratul de Sigu-
ranta Feroviara Galati din cadrul 
Autoritatii de Siguranta Feroviara 
Romane-ASFR; -EXPERT gradul 
IA, 1 post,la Inspectoratul de Sigu-
ranta Feroviara Cluj din cadrul 
Autoritatii de Siguranta Feroviara 
Romane-ASFR. Conditiile gene-
rale pe care trebuie sa le indepli-
neasca candidatii  sunt cele 
prevazute la art.3 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Conditiile 
specifice potrivit cerintelor postu-
rilor: -studii universitare tehnice 
absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta; -experienta necesara 
executarii operatiunilor specifice 
postului: minimum 15ani vechime 
in domeniul feroviar pentru func-
tiile de inspector de stat gradul IA 
si expert gradul IA,minimum 
10ani vechime in domeniul fero-
viar pentru functiile de inspector 
de stat gradul I;-experienta in 
exercitarea atributiilor specifice 
Autoritatii Feroviare Roma-
ne-AFER; -cunostinte operare 
PC;-alte conditii specifice pot fi 
aflate pe site-ul AFER (http://www.
afer.ro/) sectiunea Informatii/
Anunturi/Cariera. Termenul limita 
de depunere a dosarului de concurs 
este data de 14.03.2016, ora 14,00.
Locul de desfasurare a concur-
sului: sediul Autoritatii Feroviare 
Romane-AFER, Corp B, parter, 
camera 101; proba scrisa in data de 
21.03.2016, ora 10,00, interviul in 
data de 24.03.2016, incepand cu 
ora 10,00.Tematica si bibliografia 
de concurs, aferenta fiecarei 
functii, precum si alte informatii 
necesare pot fi studiate pe site-ul 
AFER (http://www.afer.ro/) secti-
unea Informatii/Anunturi/Cariera. 
Relatii suplimentare privind orga-
nizarea si desfasurarea concursului 
s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l e f o n 
0213077918.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.
Avalanşei nr.20-22, scoate la 
concurs, în data de 29.03.2016, ora 
09:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei următoarele posturi vacante:1.
consilier, grad profesional superior 
– Serviciul Planificare, Monitori-
zare, Activitate EURES;Condiţii 
specif ice  de part ic ipare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante:Pregă-
tire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-

oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani;Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu;Cunoaşterea unei 
limbi străine;Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate;2.inspector, grad profe-
sional superior – Compartiment 
Relaţii Internaţionale.Condiţii 
specif ice  de part ic ipare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani;Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu; Cunoaşterea unei 
limbi străine;Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate;Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bacău, 
cu sediul în Bacău, Str I.S. Sturza, 
nr.63,  scoate la concurs, în data de  
29.03.2016 (proba scrisă), ora 
09:00, la sediul agenţiei, următoa-
rele posturi vacante:1.Consilier  
clasa I, grad profesional superior 
–Compartiment Formare Profesio-
nală .Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante:
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalen-
tă;Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani;Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu;Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate;2.Consilier  clasa I, grad 
profesional superior –punct de 
lucru Moineşti.Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante:Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă;Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani;Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu;Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate;Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Bacău.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bucu-
reşti, cu sediul în Bucureşti, sector 
5, Str Spătaru Preda , nr.12,  scoate 
la concurs, în data de  29.03.2016, 
ora 09:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
expert, grad profesional superior–
Compartiment  Implementare 
Măsuri Active, ALOFM sector 
3.Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacan-
te:Pregătire de specialitate – studii 

ANUNȚURI



www.jurnalul.ro 13
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani;Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet;Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate;Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AMOFM Bucureşti. 

l Primăria Oraşului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie, după 
cum urmează:Poliţist local, clasa 
III, grad profesional debutant– 
Serviciul Poliţia Locală– Compar-
timent Identificări şi evidenţa 
persoanelor : -s tudi i  l iceale , 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaure-
at;-vechime în specialitatea 
studiilor: 0 ani.Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54  din Legea 
188/1999 privind statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, cumulativ cu condiţiile speci-
fice. Termenul de depunere a 
dosarelor este cel prevăzut de art. 
49 alin. (1) din H.G. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, respectiv de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute de art. 49 alin. 
(1) din H.G. 611/2008. Concursul 
începe în data de 29.03.2016, orele 
10:00 –proba scrisă şi se desfăşoară 
la sediul Primăriei Oraş Bragadiru, 
judeţul Ilfov.Anunţul, bibliografia 
şi tematica de concurs se af lă 
afişate la avizierul unităţii şi pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primă-
riei Oraş Bragadiru sau la telefon 
021/4480795,  inter ior  113. 
Persoana de contact: Andone Cris-
tian– Anton.

l Centrul Naţional de Artă „Tine-
rimea Română” cu sediul în Bucu-
reşti, str. Gutenberg nr.19, sector 5, 
organizează concurs conform H.G. 
nr.286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea a 31 posturi vacante pe 
durată determinată în data de 21 
martie 2016, orele 12.00:a.2 posturi 
de solişti instrumentişti (vioară, 
clarinet) studii superioare în cadrul 
Ansamblului Folcloric ”Cununa 
Carpaţilor”- orchestra de muzică 
populară;b.7 posturi de instrumen-
tişti (acordeon, nai, vioară, ţambal) 
studii medii în cadrul Ansamblului 
Folcloric ”Cununa Carpaţilor”- 
orchestra de muzică populară;c.1 
post de dirijor cu studii superioare 
în cadrul Ansamblului Folcloric 
”Cununa Carpaţilor” -orchestra de 
muzică populară;d. 20 posturi de 
dansatori, studii medii în cadrul 
Ansamblului Folcloric”Cununa 
Carpaţilor” -dansuri;e.1 post de 
îngrijitor;Data până la care se pot 
depune dosarele de concurs este 07 
martie 2016. Relaţii suplimentare 
la tel. 021-215.43.26. persoana de 
contact d-na Perian Marga, 
Compartimentul Resurse Umane- 
secretarul comisiei de concurs.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
de execuţie vacant corespunzător 
funcţiei contractuale de: -şofer 

treapta I -Serviciul Transport 
Operativ Logistică, Direcţia Ordine 
Publică. Condiţii generale de parti-
cipare:Pentru ocuparea postului 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute la art. 
3 din H.G. nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice de participare: 
-studii generale/ medii; -permis de 
conducere categoria B, cu experi-
enţă de cel puţin 9 ani în condu-
cerea autovehiculelor.Proba scrisă 
a concursului va avea loc în data 
de 21.03.2016, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Sector 6 - Calea Plevnei 
nr. 147-149 Sector 6 şi interviul, în 
data de 24.03.2016, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute de 
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare şi se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunţ, la sediul 
D.G.P.L. Sector 6, situat în Şos 
Orhideelor nr. 2d Sector 6. Data 
limită până la care se pot depune 
dosarele de concurs: 10 martie 
2016. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în 
Şos. Orhideelor nr. 2d Sector 6. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, la secre-
tarul comisiei de concurs -Serviciul 
Resurse Umane, Formare Profesi-
onală şi Instruire şi la numărul de 
telefon: 021.413.17.38.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea a 3 functii publice de 
execuţie vacante astfel:Serviciul 
Financiar Contabilitate- Direcţia 
Economică: -consilier, clasa I, 
gradul profesional debutant- 1 
post;Serviciul Disciplina în 
Construcţii şi Afişaj Stradal- 
Direcţia Inspecţie şi Control: 
-poliţist local clasa I, gradul profe-
sional superior- 1 post;Biroul 2 
Ordine Publică- Direcţia Ordine 
Publică: -poliţist local, clasa I, 
gradul profesional asistent- 1 post.
Proba scrisă a concursului se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Sector 6 din Calea Plevnei nr. 
147-149, Sector 6, în data de 28 
martie 2016, ora 10.00. Data susţi-
nerii interviului va fi comunicată 
ulterior. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în 
Şos. Orhideelor nr.2d Sector 6. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei şi la 
numărul de telefon: 021.413.17.38 
-Serviciul  Resurse  Umane, 
Formare Profesională şi Instruire.

CITAȚII  
l CIUCĂ NEAGOE DĂNESCU 
FLORIN, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com. Suseni, sat 
Odăeni nr. 207, jud. Argeş, este 
chemat la Judecătoria Piteşti, sala 
2, C 1-6, în ziua de 21 martie 2016, 
ora 12.00, în dosarul cu nr. 
17612/280/2015, în calitate de 
debitor, în proces cu DIN MARIN 
în calitate de creditor, pentru Fond 
– VALIDARE POPRIRE. 

l P.F.A. CIUCĂ NEAGOE 
DĂNESCU FLORIN, cu ultimul 
sediu cunoscut în Piteşti, str. Dacia 
nr. 6, bl. A5, sc. C, et. 1, ap. 3, jud. 
Argeş, este chemat la Judecătoria 
Piteşti, sala 2, C 1-6, în ziua de 21 
martie 2016, ora 12.00, în dosarul 
cu nr. 17612/280/2015, în calitate 
de terţ poprit, în proces cu DIN 
MARIN în calitate de creditor, 
pentru Fond – VALIDARE 
POPRIRE. 

l Numiţii, Rădulescu Marin, 
Rădulescu Nicolae, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în România, 
Bucureşti, sect.2, str. Ropotului nr. 
37 şi Barbu (fostă Rădulescu) 
Ştefania, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în România, Bucureşti, 
sector 3, b-dul Leontin Sălăjan, nr. 
49, bl. E1, sc. A, et. 3, ap. 16, sunt 
citaţi la Judecătoria Sector 2 Bucu-
reşti in dosarul nr. 28038/300/2012 
pentru data de 07.03.2016, ora 
08.30, în calitate de pârâţi.

l Numitul DUMITRU MARIUS 
AURELIAN, cu domiciliul în 
Piteşti, str. Exerciţiu nr. 83, bl. P8, 
sc. A, ap. 14, jud. Argeş, este citat 
la instanţa Judecătoriei Piteşti, în 
data de 26.02.2016, în Dosarul nr. 
14408/280/2011, în proces civil cu 
Gălbenuşă Vasile Gabriel.

l Numiţii Iosif Mendel Nemeth, 
Chaje Zlate Slomovics şi Izidor 
Nemeth sunt citaţi în data de 2 
martie  la Judecătoria Sighe-
tu-Marmaţiei în proces cu Moiş 
Victor în dosarul 2741/307/2015.

l Anghel Cezarina este citată 
pentru termenul din 17. 03.2016 la 
ora 9,00, la Judecătoria Zimnicea 
în D.I. 1624/339/2015 în proces cu 
Anghel Petrişor pentru divorţ cu 
minori.

l Se citează Avram Emil şi Avram 
Dorina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Petroşani, str.Viito-
rului,  bl .4,  ap.15,  în dosar 
6251/278/2013, la Judecătoria 
Petroşani în data de 09.03.2016.

l Se citează pârâtul Păduraru 
C o r n e l i u  p e n t r u  d a t a  d e 
0 7 . 0 4 . 2 0 1 6 ,  î n  d o s a r  n r. 
23169/245/2015 al Judecătoriei 
Iaşi, sala 6, C02m, ora 8.30, divorț 
fără minori, reclamant Păduraru 
Maria. 

l Primăria Gura Văii citează pe 
Vârlan Emil, Petcu Marian şi 
Ghiontu Gabriel să se prezinte la 
Judecătoria Oneşti, judeţul Bacău, 
în calitate de intimaţi.

l Primăria Gura Văii citează pe 
Stănescu Gheorghe să se prezinte 
la Judecătoria Oneşti, judeţul 
Bacău, în calitate de intimat.

l Toma Sorin, cu ultimul domi-
ciliu în satul Chicerea, strada 
Releu nr. 24,  com. Tomeşti, jud. 
Iaşi este citat la sediul Judecătoriei 
Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 25, 
Secția Civila, sala 3, în ziua de 
15.03.2016, Completul C22 M, ora 
08:30, in calitate de pârât, în proces 
cu Toma Adina în calitate de recla-
mant, in dosarul 24271/245/2015 
având ca obiect “divorţ cu minori; 
exercitarea autorităţii părinteşti; 
stabilire domiciliu minor; pensie de 
întreţinere”. În caz de neprezen-
tare a părţilor, judecata se va face 
în lipsă, dacă se solicită în scris 
acest lucru de către una din părţi.

l Piţigoi Elena Viorica (fostă 
Ioniţă), reclamantă în dosarul nr. 
36199/245/2012, al Judecătoriei 
Iaşi, chem în judecată pe pârâtele 
Ioniţă Alina Luciana şi Ioniţă 
Lucreţia cu domciliul în Iaşi, str. 
Anton Crihan nr. 6, bloc D21, 
Galata 1, Etaj 3, ap. 11, pentru 
termenul din 30 martie 2016, ora 
8.30, la Judecătoria Iaşi, Secţia 
civilă, sala 7, C 25, în calitate de 
pârâte pentru Fond – succesiune, 
ieşire din indiviziune, adresa Str. 
Anastasie Panu nr. 25.

l Drăgănescu Ana Cristina este 
chemată la Judecătoria Iaşi, 
complet C22, camera 3 pe data de 

26.04.2016, ora 8.30 în proces cu 
Drăgănescu Sergiu Marian.

l Este citat Dumitru Marius în 
dosarul 811/304/2015 la Judecă-
toria Segarcea pentru data de 
16.03.2016.

NOTIFICĂRI  
l Descendenti defunctului Zanfir 
Stefan(nascut Oanţă Stefan,nascut 
la data 24.09.1947 decedat la data 
15.12.2014) fost ultim domiciliu 
Loc.Bucuresti,str.Pucheni 139-149 
bl.4,sc.A.Sunt citati sa se prezinte 
in vederea dezvoltari succesiuni la 
sediul S.P.N Miu si Molcut din 
Bucuresti Calea Floreasca nr.33 
Ap.4 sc.1,parter pe data de 
21.04.2016 ora 16,impreuna cu 
certificatul de nastere si buletinul.

DIVERSE  
l Subscrisa EVRIKA INSOL-
VENCY IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator LISCAN 
AUREL, in calitate de lichidator 
judiciar al DRAGANVICTOR 
ENTERPRISSES SRL desemnat 
prin incheierea civila din data de 
17.02.2016,  pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr.12570 /3/2015, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
DRAGANVICTOR ENTER-
PRISSES SRL, cu sediul in Bucu-
reşti Sectorul 1, Str. AV. RADU 
BELLER, Nr. 1, Etaj 2, Ap. 6, CUI  
11590004, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/2871/1999. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva DRAGAN-
VICTOR ENTERPRISSES SRL 
vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucureşti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 12570/3/2015, in urmatoarele 
conditii : a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 13.03.2016; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
22.03.2016; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 11.04.2016.

l În conformitate cu prevederile 
art. 18 alin.3 din legea nr.14/2003 
preşedintele Partidului Mandri Ca 
Suntem Aradeni   anunţă că s-a 
depus la Tribunalul Bucureşti 
cererea privind înregistrarea 
acestei noi formaţiuni politice în 
vederea obţinerii personalităţii 
juridice şi înregistrarea acestuia în 
Registrul Partidelor Politice. 

l Primăria Municipiului Alexan-
dria, cu sediul în str. Dunării 
nr.139, cod fiscal 4652660, organi-
zeazã procedura de negociere 
directă în scopul concesionării 
unui  teren în suprafaţă de 897,00 
mp., aparţinând domeniului privat 
de interes local al municipiului 
Alexandria, situat  în Drum de 
Centură, nr. 69. Perioada de conce-
sionare este de 25 ani.Începerea 
negocierii directe va avea loc la 
data de 15.03.2016, orele 11ºº, la 
sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria,   iar ofertele se  
primesc la registratura Primăriei 
Municipiului Alexandria,  pânã  în 
preziua datei de  începere a negoci-
erii directe, orele 16ºº, într-un 

singur exemplar în limba română.
Documentaţia de atribuire poate fi 
studiată şi achiziţionată, contra 
cost, la sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, Serviciul Valori-
ficare Patrimoniu, tel. 0247317732, 
int.132, fax. 0247317728.Împotriva 
procedurii, până la momentul 
adjudecării, se va putea face 
contestaţie la Judecătoria Alexan-
dria (strada Independenţei, nr.22, 
Alexandria). Soluţionarea litigiilor 
se realizează la Tribunalul Teleor-
man-Secţia Contencios Adminis-
trativ ( strada Ion Creangă, nr.53, 
Alexandria).Clarificările privind 
procedura de negociere directă se 
pot obţine maxim până la data de 
09.03.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l SGCDA VISARTA convoacă 
Adunarea Generală în data de 
30.03.2016, ora 11.00, la sediul 
societăţii din Str.Poet Panait 
Cerna, nr.1, Bl.M52, sc.3, Et.7, Ap. 
85, Sector 3. În cazul neîntrunirii 
cvorumului legal, se reconvoacă 
şedinţa pentru ziua de 31.03.2016, 
ora 11.00, ce se va ţine la Amfitea-
trul Facultăţii de Artă Murală a 
Universităţii Naţionale de Artă, str.
Griviţei, nr.28, sector 1. Ordinea de 
zi: 1.Darea de Seamă pentru 2015. 
2.Raportul Consiliului Director şi 
al Directorului Executiv 2015. 
3.Aprobarea Bilanţului 2015. 4.
Prezentarea şi Aprobarea Proiec-
tului de Buget de venituri şi cheltu-
ieli 2016. 5.Raportul Comisiei de 
cenzori 2015. 6.Aprobarea cotiza-
ţiei şi a taxei de înscriere pe 2016. 
7.Aprobarea comisionului 2016. 
8.Validarea primirilor de membri 
în 2015. 9.Aprobarea indemnizaţiei 
Consiliului Director, Comisiei de 
Cenzori, Comisiei de control a 
repartizării  şi Comisiei privind 
accesul la informaţii pentru 2016. 
10.Prezentarea rapoartelor de acti-
vitate pentru 2015 ale Comisiilor 
de specialitate. 11.Aprobarea 
Proiectelor de Hotărâre a Adunării 
Generale din 30-31 martie 2016. 
12.Prezentarea Procesului-verbal 
control ORDA din 2015 pentru 
activitatea din 2014. 13.Diverse.

l Comisia de cenzori a Societăţii 
Agricole „ALBINA” Humele, com. 
Ungheni, jud. Argeş, convoacă toţi 
membrii societari în data de 
03.03.2016, orele 10,00, pentru a 
participa la Adunarea Generală, 
care se ţine în incinta societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1)
Raportul Consiliului de adminis-
traţie privind activitatea economi-
co-financiară a societăţii pe anul 
2015; 2)Raportul Comisiei de 
cenzori; 3)Discuţii; 4)Alegerea 
anuală a Comisiei de cenzori. În 
cazul în care, conform statutului, 
la Adunare nu se prezintă 2/3 din 
membrii societari, adunarea se va 
re-convoca în data de 06.03.2016, 
ora 10,00. 

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor TRIGO 
INDUSTRY SERVICES SA, cu 
sediul social în Timişoara, Str.
Pestalozzi nr.22, etaj 1, Judeţul 
Timiş, România, înregistrată la 
O R C  T i m i ş o a r a  s u b  n r.
J 3 5 / 9 7 5 / 2 0 1 2 ,  a v â n d 
CUI:RO18531331 (“Societatea”). 
În conformitate cu prevederile 
art.117 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, 
precum şi în baza art.4.4 din Actul 
Constitutiv al Societăţii, Consiliul 
de administraţie al Societăţii 
convoacă acţionarii Societăţii la 
Adunarea Generală Ordinară (în 
continuare “AGA”) ce va avea loc 
în data de 29.03.2016, ora 10.00, la 
sediul Societăţii situat în Timi-

şoara, Str.Pestalozzi nr.22, etaj 1, 
Judeţul Timiş, România. Toţi acţi-
onarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la data de 
01.03.2016, (dată de referinţă în 
conformitate cu prevederile art.123 
alin.2 din Legea nr.31/1990) vor fi 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze 
în cadrul AGA a Societăţii. În 
cazul în care AGA nu va putea 
avea loc la data şi ora stabilite mai 
sus din cauza lipsei de cvorum 
(astfel cum acest cvorum este 
prevăzut în Actul Constitutiv al 
Societăţii- respectiv minim o 
pătrime din numărul total de drep-
turi de vot) şi de majoritate, o a 
doua adunare generală ordinară 
este convocată pentru data de 
31.03.2016, ora 10.00  la sediul 
Societăţii situat în Timişoara, Str.
Pestalozzi nr.22, etaj 1, Judeţul 
Timiş, România. Ordinea de zi a 
AGA va fi următoarea: 1.Apro-
barea situaţiilor financiare anuale, 
a raportului de gestiune şi a rapor-
tului de audit; 2.Aprobarea profi-
t u l u i  n e t  î n  c u a n t u m  d e 
5.380.482RON; 3.Aprobarea distri-
buirii de dividende din sumele 
reprezentând profit nedistribuit în 
anii precedenţi, la care se adaugă 
profitul net realizat în anul 2015 
către acţionari. 4.Aprobarea de 
către acţionari fie a menţinerii 
comisiei de cenzori, caz în care se 
vor numi membri comisiei şi 
membrul supleant, fie a înlocuirii 
comisiei de cenzori cu auditul 
financiar, caz în care se va alege 
auditorul financiar şi se va fixa 
durata minimă a contractului de 
audit financiar. 5.În cazul în care se 
va opta pentru numirea audito-
rului financiar, aprobarea modifi-
cării Actului Constitutiv al 
Societăţii astfel încât să reflecte 
înlocuirea comisiei de cenzori cu 
auditul financiar. În acest sens, 
art.5.3  din Actul Constitutiv al 
Societatii se va modifica şi va avea 
u r m ă t o r u l  c o n ţ i n u t : 
«5.3.1.Gestiunea financiară a 
Societăţii este controlată de acţio-
nari şi de un auditor financiar. 
Societatea va organiza auditul 
financiar în conformitate cu dispo-
ziţiile legii nr.31/1990 şi ale 
normelor privind activitatea de 
audit. 5.3.2.Situaţiile financiare ale 
Societăţii sunt auditate de un 
auditor financiar numit de 
Adunarea Generală ordinară a 
Acţionarilor.». 6.Aprobarea schim-
bării componenţei Consiliului de 
Administraţie al Societăţii, în 
sensul revocării domnului Gyula 
Tóth din funcţia de administrator 
şi numirea domului Matthieu 
Rambaud ca administrator al 
Societăţii şi membru în Consiliul 
de Administraţie. În conformitate 
cu art.4.4.7 din Actul Constitutiv al 
Societăţii, situaţiile financiare 
anuale, raportul de gestiune, 
raportul de audit şi propunerea cu 
privire la distribuirea de dividende 
vor fi puse la dispoziţia acţionarilor 
la sediul Societăţii, începând cu 
data prezentei convocări. În 
conformitate cu art.4.4.4 din Actul 
Constitutiv, lista cuprinzând infor-
maţii cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu şi calificarea 
profesională ale persoanei propuse 
pentru funcţia de administrator se 
află la dispoziţia acţionarilor, la 
sediul Societatii, putând fi consul-
tată şi completată de aceştia. La 
cerere, acţionarilor li se vor elibera 
copii de pe documentele mentio-
nate anterior. Data: 25.02.2016. 
Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie: Vegheş Ovidiu Ionuţ.

l Directoratul Băncii Române de 
Credite şi Investiţii S.A., denumită 
în continuare „Banca”, având în 
vedere cererea formulată de un 
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acţionar ce deţine mai mult decât 
5% din capitalul social, înregistrată 
la data de 22.02.2016, prin care se 
solicită completarea ordinii de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor (AGOA) convocată 
pentru data de 11 Martie 2016, ora 
12.00, în temeiul dispozitiilor art. 
117.1 alin.(1) şi alin.(2) din legea 
31/1990, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale art.11.5 din 
Actul Constitutiv al Băncii 
Române de Credite şi Investiţii S.A 
adoptă prezenta Completare a 
Ordinii de Zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor. Din data 
de 11 martie 2016, ora 12.00, care 
va avea loc în Bucureşti, str.Ștefan 
cel Mare, nr.3,  parter şi etaj 
1, Sector 1, reconvocată, în cazul în 
care la data şi orele mai sus menţi-
onate nu vor fi întrunite condiţiile 
de cvorum prevăzute de Actul 
constitutiv al Băncii, pentru data 
de 14 martie 2016, ora 12.00, în 
Bucureşti, str.Ștefan cel Mare, 
nr.3, parter şi etaj 1, Sector 1, cu 
punctele 5, 6 şi 7 de mai jos, după 
cum urmează: 5.Modificarea 
Planului de activitate al Băncii 
pentru anul 2016, având în vedere 
necesitatea adoptării urgente a 
unor măsuri suplimentare de reor-
ganizare şi restructurare a activi-
tăţii, menite să reducă în mod 
efectiv costurile de operare şi să 
contribuie la eficientizarea activi-
tăţii Băncii şi îmbunătăţirea situa-
ţiei financiare a acesteia. 6.
Împuternicirea Directoratului 
Băncii pentru ca acesta să întoc-
mească toate documentele, să 
întreprindă toate măsurile şi să 
îndeplinească toate formalităţile şi 
acţiunile necesare în vederea 
aducerii la îndeplinire, înscrierii şi 
publicităţii hotărârii adoptate de 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, potrivit ordinii de zi 
de mai sus. 7.Împuternicirea 
Directorului General al Băncii, 
domnul Călin Doru Petruţi, pentru 
a semna documentele societare ce 
urmează a fi aprobate de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
conform ordinii de zi propuse mai 

sus, în concordanţă cu hotărârea ce 
se adoptă de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Băncii.

l Convocator: Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. Industria Iutei 
S.A. cu sediul în Bucureşti, str. 
Veseliei, nr.10, Sector 5, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară 
a  Acţ ionar i lor  în  data  de 
29.03.2016, ora 13.00 la sediul 
societăţi i .  În cazul în care 
adunarea nu este statutară, a doua 
convocare este pentru data de 
30.03.2016, ora 13.00 la sediul 
societăţii.Ordinea de zi este urmă-
toarea:1. Aprobarea vânzării între-
gului imobil alcătuit din teren în 
suprafaţa de 27.523,16 mp şi 
clădiri aferente în suprafaţa de 
20.434,00 mp proprietatea socie-
tăţii S.C. Industria Iutei S.A. situat 
în Bucureşti, str. Veseliei, nr.10, 
Sector 5, România înregistrată la 
Registrul Comerţului Bucureşti 
sub nr. J40/361/1991 având Codul 
Unic de Înregistrare RO 2779498 
descris conform celor de mai jos şi 
denumit generic imobil:1. Teren 
intravi lan în  suprafaţa de 
17.320,26 mp şi construcţii: 
206410-C1 (construcţii 2 staţii de 
filtrare, camera filtre, 2 clădiri 
producţie, secţie ţesătorie) şi 
206410-C2 (2 clădiri administra-
tive birouri şi depozit covoare)- Nr. 
cad actual 206410, Nr. cad vechi 
1930, CF nou 206410, CF vechi 
4575;2. Teren intravilan parcela 4 
în suprafaţa de 880 mp şi 
construcţii 204432-C1 (parter– 
hală confecţii) şi 204432-C2 (etaj– 
hală confecţii)- Nr. cad actual 
204432, Nr. cad vechi 1930/1, CF 
nou 204432, CF vechi 10444/1;3. 
Teren intravilan parcela 3 în 
suprafaţa de 1.853,98 mp şi 
construcţie 212103-C1 (hală de 
producţie cu secţie bobinat)- Nr. 
cad actual 212103, Nr. cad vechi 
1930/2, CF nou 212103, CF vechi 
9171/3;4. Teren intravilan parcela 2 
în suprafaţa de 1.762 mp din acte 
şi  măsurată 1.761,99 mp şi 
construcţie 212105-C1 (depozit de 
materiale şi materii prime)- Nr. cad 
actual 212105, Nr. cad vechi 

1930/3, CF nou 212105, CF vechi 
9171/2;5. Teren intravilan parcela 
în suprafaţa de 4.800 mp din acte 
şi  masurată 4.799,66 mp şi 
construcţie 212104-C1 (hală de 
producţie cu secţie filatură)- Nr. 
cad actual 212104, Nr. cad vechi 
1930/4, CF nou 212104, CF vechi 
9171/1;6. Teren intravilan parcela 
nr.5 în suprafaţa de 157,08 mp şi 
construcţie: 204901-C1 (clădire de 
producţie tâmplarie)- Nr. cad 
actual 204901, Nr. cad vechi 
1930/5, CF nou 204901, CF vechi 
19111/1;7. Teren intravilan parcela 
6 în suprafata de 50 mp din acte şi 
măsurată 50,28 mp zona de servi-
tute pentru parcela nr.5 -Nr. cad 
actual 225948, Nr. cad vechi 
1930/6, CF nou 225948, CF vechi 
19111/2;8. Teren intravilan parcela 
7 în suprafaţa de 164,39 mp si 
constructie 225949-C1 (construcţie 
hală garaj)- Nr. cad actual 225949, 
Nr. cad vechi 1930/7, CF nou 
225949, CF vechi 19112/1;9. Teren 
intravilan parcela 8 în suprafaţa de 
62 mp din acte şi măsurată 62,29 
mp zona de servitute pentru 
parcela nr.7-  Nr. cad actual 
225950, Nr. cad vechi 1930/8, CF 
nou 225950, CF vechi 19112/2;10. 
Teren intravilan parcela nr.9 în 
suprafaţa de 297,45 mp şi 
construcţie: 225946-C1 (construcţie 
P+1)- Nr. cad actual 225946, Nr. 
cad vechi 1930/9, CF nou 225946, 
CF vechi 19110/1;11. Teren intra-
vilan parcela 10 în suprafaţa de 
176 mp din acte şi măsurată 175,71 
mp zona de servitute pentru 
parcela nr.9 -Nr. cad actual 225947, 
Nr. cad vechi 1930/10, CF nou 
2 2 5 9 4 7 ,  C F  v e c h i 
19110/2;Vânzarea se  face la preţul 
minim de 230 Euro/mp+ TVA  cu 
valoarea minimă de 6.330.290 
Euro+ TVA către S.C. “Dedeman” 
S.R.L. cu sediul social în Bacău 
strada Alexei Tolstoi nr.8, judeţul 
Bacău, România înregistrată la 
Registrul Comerţului Bacău  sub 
nr. J04/2621/1992 având Codul 
Unic de Înregistrare RO 2816464.
Acest pret nu conţine cheltuielile 
de demolare şi de autorizare a 
demolării. Demolarea şi obţinerea 

autorizaţiei de demolare nu  intră 
în  sarcina vânzătorului S.C. 
Industria Iutei S.A. Preşedinte 
Consiliul de Administraţie, Ec. 
Carmen Bâlu.

l  S o c i e t a t e a  C o m e r c i a l ă 
AGROMEC CIOROGÂRLA S.A., 
Satul Ciorogârla, comuna Cioro-
gârla, Judeţul Ilfov. Convocare a 
adunării generale ordinare a acţio-
narilor Societăţii Comerciale 
AGROMEC Ciorogârla S.A.: 
Subsemnatul  Grasu Flor in 
Romulus, în calitate de adminis-
trator unic al Societăţii Comerciale 
AGROMEC Ciorogârla S.A., cu 
sediul în satul Ciorogârla, str. 
Școlii, nr.13, comuna Ciorogârla, 
judeţ Ilfov înregistrată la Oficiul 
registrului comerţului cu nr.
J23/513/2004 C.U.I. 2605572, 
convoc adunarea generală a acţio-
narilor ce va avea loc la data de 
28.03.2016 ora 10, la sediul socie-
tăţii, cu reconvocare în caz de 
necesitate la data de 29.03.2016 la 
sediul societăţii şi la aceeaşi oră, cu 
următoarea ordine de zi: -Apro-
barea raportului de activitate şi 
gestiune pe anul 2015. -Aprobarea 
situaţiilor financiare, a contului de 
profit şi pierdere pentru exerciţiul 
financiar al anului 2015, a reali-
zării programului de investiţii, a 
bilanţului contabil pe anul 2015. 
-Stabilirea programului de inves-
tiţii şi activitate economică pe anul 
2016. Pentru analiză pot fi consul-
tate documentele necesare la sediul 
societăţii. Administrator unic al 
S.C. AGROMEC Ciorogârla S.A. 
Dl. Ing. Grasu Florin Romulus.

LICITAȚII  
l PRIVATE LIQUIDATION 
GROUP IPURL, numită lichidator 
în dosarul nr. 4736/111/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. ADELMANN 
COM S.R.L., CUI: RO5722054 
scoate la vânzare prin licitație 
publică: 1.Bunuri mobile constând 
în stoc marfă (accesorii, bijuterii, 
brățare, cercei, coliere, inele, meda-
lioane, felicitări, rame foto, vază, 
brichete, pungi etc.) şi un transpa-
lete electric Pramac LX 14, an PIF 
12.2007, la un preț de strigare de 
155.900,00 lei ;2.Bun imobil 
constând în construcție (hală cu 
birouri aferente) şi teren aferent 
situat în Borş, FN, având nr. 
cad.1394, jud. Bihor, la un preț de 
strigare de 2.154.600,00 lei.Lici-
tația va avea loc în 02.03.2016 ora 
12:00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Oradea str. Avram Iancu 
nr.2 ap.11. În caz de nereuşită lici-
tația se reia în data de 09.03.2016, 
16.03.2016, 23.03.2015, 30.03.2016 
la aceeaşi oră şi locație.Licitantul 
trebuie să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile supuse 
prezentei licitații, contra sumei de 
2.000 RON+TVA, ce va cuprinde şi 
regulamentul de vânzare. Lici-
tantul va depune la sediul lichida-
torului judiciar o CERERE DE 
PARTICIPARE LA LICITAȚIE, 
inclusă în caietul de sarcini, cu cel 
puțin două zile înainte de termenul 
licitației stabilit prin anunțul 
public. Informații tel:0359463661 
fax: 0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro.

l Anunţ de participare la vanzare 
prin licitatie publica( al treilea 
termen):1.Informatii generale 
privind concedentul: CONSILIUL  
LOCAL BABADAG;Cod fiscal: 
4508533;Adresa: JUDETUL 
TULCEA, ORASUL BABADAG, 
STR.REPUBLICII , NR.89. Nr. 
tel:  0240/561 012 , fax: 0240/562 
939 ;e-mail :urbanism@prima-
ria-babadag.ro.2. Informatii gene-

rale privind obiectul vanzarii: teren 
in suprafata de 926 mp, situat  pe 
str. Vergului nr.5. 3. Informatii 
privind documentatia de atri-
buire :3.1. orice persoana interesata 
are dreptul de a solicita si de a 
obtine documentatia de atribuire, 
punerea la dispozitia  oricarei 
persoane interesate care a inaintat 
o solicitare in acest sens, a unui 
exemplar din documentatia de 
atribuire se realizeaza in mod 
direct, nerestrictionat si deplin, 
prin mijloace electronice sau pe 
suport de hartie.3.2. Comparti-
mentul responsabil din cadrul 
concedentului : Biroul Urbanism 
din cadrul Primariei orasului 
Babadag, str.Cabanei nr.5.  ;3.3. 
Documentatia de atribuire se pune 
la dispozitia solicitantilor in mod 
gratuit;3.4. Data limita pentru 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c a r i l o r 
22.02.2016 ;4. Informatii privind 
ofertele :4.1 Data limita de depu-
nere a ofertelor : 07.03.2016, ora 
10,00 la secretariatul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, 
nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1 
exemplar.5. Sedinta de deschidere 
va avea loc in data de 08.03.2016, 
ora 10.00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, 
nr.89.6.Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea litigi-
ilor aparute:contestatiile se depun 
in termen de 5 zile de la comuni-
carea rezultatului procedurii la 
sediul concedentului,mentionat la 
punctual 1, iar actiunea in justitie 
se introduce la sectia de contencios 
administrativ  a Tribunalului 
Tulcea in termen de 30 zile.

l PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
PIATRA NEAMŢ ANUNŢĂ 
Organizarea licitaţiei publice 
deschise în vederea:Vânzării 
bunului imobil –  Parcarea subte-
rană - coproprietatea SC RIFIL 
SA  şi Municipiul Piatra Neamț,  în 
suprafață construită de 1.485 mp. 
şi suprafața utilă de 1.377,03 mp. 
situată în str. Cuza Vodă fn cu 
terenul aferent.   Preţul de pornire 
la licitaţie este de 1.748.800  lei 
conform   HCL nr. 329   din 
29.10.2015;Vânzării bunului imobil 
–  teren + constructie,centrala 
termica(CT3) proprietatea privată 
a municipiului Piatra Neamţ, în 
suprafaţă de 257 mp,  situat în str. 
Mihai Eminescu, fn .  Preţul de 
pornire la licitaţie este de 328.305 
lei pentru constructie si 121.075 lei 
pentru teren conform   HCL nr. 
298 din 30.09.2015;Vânzării 
bunului imobil –  teren + construc-
tie,centrala termica(CT1) proprie-
tatea privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 289 mp,  
situat în str. Viorelelor, fn.  Preţul 
de pornire la licitaţie este de 
385.971 lei pentru constructie si 
121.023 lei pentru teren conform   
H C L  n r .  2 9 8  d i n 
30.09.2015;Vânzării bunului imobil 
–  teren + constructie,centrala 
termica(CT 53) proprietatea 
privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 190 mp,  
situat în str. Cuejdi, fn.  Preţul de 
pornire la licitaţie este de 222.527 
lei pentru constructie si 79.565 lei 
pentru teren conform   HCL nr. 
298 din 30.09.2015;Vânzării 
bunului imobil – construcție ( fosta 
centrala termică nr.33 - dezafec-
tată) în suprafață de 348 mp.  cu 
terenul aferent  în suprafață de 348 
mp. aparținând domeniului privat  
al municipalității situată în str. 
Dărmăneşti fn.  Preţul de pornire 
la licitaţie este de 378.525  lei 
pentru constructie si 59.228 lei 
pentru teren conform   HCL nr. 
267   din 27.08.2015;Vânzării 
bunului imobil – construcție ( fosta 
centrala termică nr.27 - dezafec-

tată) în suprafață de 360 mp.  cu 
terenul aferent  în suprafață de 360 
mp. aparținând domeniului privat  
al municipalității situată în str. 
Dărmăneşti fn.  Preţul de pornire 
la licitaţie este de 386.046  lei 
pentru constructie si 61.270 lei 
pentru teren conform   HCL nr. 
267   din 27.08.2015;Vânzării 
bunului imobil – construcție ( fosta 
centrala termică nr.28 - dezafec-
tată) în suprafață de 351 mp.  cu 
terenul aferent  în suprafață de 351 
mp. aparținând domeniului privat  
al municipalității situată în str. 
Dărmăneşti fn.  Preţul de pornire 
la licitaţie este de 381.181  lei 
pentru constructie si 59.738 lei 
pentru teren conform   HCL nr. 
267   din 27.08.2015;Vânzării 
bunului imobil – construcție ( fosta 
centrala termică nr.10 - dezafec-
tată) în suprafață de 393 mp.  cu 
terenul aferent  în suprafață de 393 
mp.aparținând domeniului privat  
al municipalității situată în str. 
Pictor Grigorescu fn.  Preţul de 
pornire la licitaţie este de 385.569  
lei pentru constructie si 112.651 lei 
penztru teren conform   HCL nr. 
267   din 27.08.2015;Vânzării 
bunului imobil – construcție ( fosta 
centrala termică nr.19 - dezafec-
tată) în suprafață de 311 mp.  cu 
terenul aferent  în suprafață de 311 
mp.aparținând domeniului privat  
al municipalității situată în str. 
Constantin Mătase fn.  Preţul de 
pornire la l ic itaţie  este de 
494.054,38 lei  pentru constructie si 
41.674 lei pentru teren conform   
H C L  n r .  2 6 7    d i n 
27.08.2015;Vânzării bunului imobil 
– construcție ( fosta centrala 
termică nr.21 - dezafectată) în 
suprafață de 350 mp.  cu terenul 
aferent  în suprafață de 350 mp.a-
parținând domeniului privat  al 
municipalității situată în str. 
Nicolae Iorga fn.  Preţul de pornire 
la licitaţie este de 384.277 lei 
pentru constructie si 59.568 lei 
pentru teren conform   HCL nr. 
267   din 27.08.2015;Licitaţia  va 
avea loc  în data de  18 martie 2016 
ora 14,00, la sala de şedinţe a 
Primăriei municipiului Piatra 
Neamţ,  cu sediul în str. Ștefan cel 
Mare nr.6-8.Înscrierile si depu-
nerea ofertelor  se fac până la data 
de  17 martie 2016, ora 16.30 
inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra Neamţ , str. Ștefan cel Mare 
, nr. 6-8 , Biroul Relaţii cu Publicul 
, Ghişeul Serviciului  Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport  zilnic între 
orele 8,00 – 16,30, unde se poate 
achiziţiona  şi documentaţia licita-
ţiei. Relaţii suplimentare la telefon 
218991, interior 122 , zilnic între 
orele 8,00 – 16,30.

l DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII 
S.P.R.L. desemnat administrator 
judiciar al SC TEHNOFARM 
VALLERIANA SRL -în reorgani-
zare, cu sediul în Bucureşti, B-dul 
Gării de Nord nr. 2, sector 1, 
J40/252/2011, CUI 7790985, în 
dosarul 36706/3/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, Secția 
a-VII-a Civilă, anunță vânzarea 
prin licitație publică cu strigare a 
Autorizației de funcționare nr. 
7200/EN 9074 -31.08.2007, adresa 
Pucioasa, Bd. Republicii nr. 86, bl. 
Sarmis, parter, Județul Dâmbovița. 
Prețul de pornire este de 100.000 
Euro, exclusiv TVA (plătibili în lei 
la cursul BNR din data efectuării 
plății). Participarea la licitație este 
condiționată de consemnarea în 
c o n t u l  n r . 
RO23CARP016000766209RO01 
deschis la Banca Carpatica, până 
la data şi ora stabilită pentru 
desfăşurarea licitației, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a 
licitației şi de achiziționarea până 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile ale SC Intex Agency SRL. 
(Licitația a-III-a). În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
09, luna 03, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, județul 
Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea 
debitorului S.C. Intex Agency SRL, cu domiciliul fiscal în Mun. București, sector 3, str. Vlad Dracul, nr. 
3, cu punct de lucru în sat Bolintin Deal, com. Bolintin Deal, str. Republicii, nr. 84, județul Giurgiu, cod 
de identificare fiscală RO 9654017. Denumire bunuri imobile - descriere sumară: Bun imobil 
construcții: situat în sat Bolintin Deal, com. Bolintin Deal, str. Republicii, nr. 84, jud. Giurgiu, compus 
din: Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, (exclusiv TVA): Locuință, 134.450 lei; Atelier, 78.650 
lei; Garaj, 2.950 lei; Clădire hidrofor, 350 lei; Magazie, 4.250 lei; Piscină: S = 152,54 mp din care 72 
mp luciu de apă, 23.250 lei; Bun imobil teren: situat în sat Bolintin Deal, str. Republicii, nr. 84, jud. 
Giurgiu, compus din: Teren intravilan, S = 1334,54 mp, 108.600 lei. Total: 352.500 lei. Bunurile 
imobile sunt grevate de sarcini astfel: Banca Transilvania SA deține drept de ipotecă asupra bunurilor 
imobile, construcții + teren intravilan, aflate în proprietatea debitoarei SC Intex Agency SRL. Conform 
art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modificările și completările 
ulterioare, este scutită de TVA „livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a 
acesteia și a terenului pe care este construită”. 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, reprezentând 10% din prețul de 
pornire a licitației (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. 
Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea: „taxă 
participare licitație 10%”; 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, declarație pe propria 
răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 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. 172 - 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 
9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 
numărul 0246.270520, persoană de contact: Ilie Iacob.
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la aceeași dată și oră a Caietului de 
sarcini, care este în valoare de 
1.500 Ron +TVA, sub sancțiunea 
decăderii. Caietului de sarcini se 
achită în numerar, pe seama admi-
nistratorului judiciar Dinu Urse și 
Asociații SPRL, la sediul din  
București, str. Buzești nr. 71, et. 2, 
cam 203, sector 1. Prima ședință de 
licitație va avea loc în data de 
03.03.2016, ora 15:00 la sediul 
administratorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr. 71, et. 2, 
cam. 203, sector 1. Dacă Autori-
zația de funcționare nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor avea loc în 
datele de 10.03.2016, 17.03.2016 și 
24.03.2016, ora 15.00, prețul de 
pornire rămânând același. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.

l Biroul Executorului Judecăto-
resc Nistor Vasile, prin ex. jud. 
Nistor Vasile, aducem la cunoștinţa 
generală că, în data de 25 martie 
2016, orele 12.30, va avea loc la 
sediul BEJ Nistor Vasile, din loc. 
Zimnicea, str. Cuza Vodă, bl. 10A, 
sc. D, ap. 4, jud. Teleorman, 
vânzarea la licitaţie publică a 
imobilului situat în mun. Bucu-
rești, Aleea Râmnicu Vâlcea, nr. 11, 
bl. S30, sc. 1, et.2, ap. 18, sector 3, 
înscris în Cartea Funciară nr. 
219071-C1-U27 București, sector 
3, cu nr. cadastral/nr. topografic 
219071-C1-U27, constând în apar-
tament cu 3(trei) camere, depen-
dinţe și balcon cu o suprafaţă utilă 
de 65,55 mp, din măsurători supra-
faţa totală este de 69,63 m.p. 
împreună cu cota indiviză de 
1,994% din părţile și dependinţele 
care, prin natura sau destinaţia lor 
sunt în folosinţă comună, forţată și 

perpetuă a tuturor coproprietarilor 
din imobil, precum și dreptul de 
folosinţă asupra terenului aferent 
acestuia, în suprafaţă indiviză de 
11,29 mp, la preţul de 240.896,00 
lei, proprietatea debitorului 
Mihaila I. Maria. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0745.405.554.

l Biroul Executorului Judecătoresc 
Nistor Vasile, prin ex. jud. Nistor 
Vasile, aducem la cunoștinţa gene-
rală că, în data de 25 martie 2016, 
orele 11.30, va avea loc la sediul 
BEJ Nistor Vasile,  din loc. 
Zimnicea, str. Cuza Vodă, bl. 10A, 
sc. D, ap. 4, jud. Teleorman, 
vânzarea la licitaţie publică a imobi-
lului situat în loc. Zimnicea, str. M. 
Eminescu, nr. 50, jud. Teleorman, 
înscris în Cartea Funciară nr 20567 
(provenită din cartea funciară de pe 
hârtie cu numărul 1134) UAT 
Zimnicea, cu nr. cadastral 583, cu o 
suprafaţă de 653 m.p. din acte și 
651 din măsurători, compus din 
construcţiile:- C1 - locuinţă parter, 
cu o suprafaţă construită de 95,23 
m.p., pereţi din pământ bătut, 
acoperită cu ţiglă, pardoseli din 
pământ, tâmplăria din lemn și 
termopan, utilităţi - instalaţie elec-
trică, compusă din 1 (unu) cameră 
de zi, 3 (trei) dormitoare și bucă-
tărie;- C2 - Anexă gospodărească, 
cu o suprafaţă construită de 22,00 
m.p. - distrusă în proporţie de 
100%;- C3 - Anexă gospodărească, 
cu o suprafaţă construită de 18,00 
mp - distrusă în proporţie de 100%;- 
Teren intravilan în suprafaţă - 651 
m.p. având vecinătăţile: N - str. M. 
Eminescu, S - Pietreanu Petra; V - 
Grasu Marin; E - Pisica Elena, la 
preţul de 54.000,00 lei, proprietatea 
debitorului Musat Eufrosina. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0745.405.554.

l Debitorul SC VINALCOOL 
BUCUREȘTI SA societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: -Proprietate imobiliară 
situată în București, Str. Petru Rareș 
nr. 15, sector 1, compusă din teren în 
suprafață de 3.081,57 mp și 
construcții cu suprafața construită 
totală de 2.015,44 mp. Prețul de 
pornire al licitației pentru proprie-
tatea imobiliară este de 1.665.156,75 
euro, reprezentând 75% din 
valoarea stabilită prin Raportul de 
Evaluare. Prețul Caietului de sarcini 
este de 5.000 lei, exclusiv TVA. 
Prima ședință de licitație a fost 
fixată la data de 09.03.2016, ora 
16.00 iar dacă proprietatea imobi-
liară nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații au 
fost fixate în data de 16.03.2016, 
23.03.2016 și 30.03.2016, la același 
preț de pornire. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO81BFER140000010831RO01 
deschis la Banca Comercială Fero-
viară Agenția Popa Tatu, cel târziu 
cu o zi înainte de data și ora stabilită 
pentru ședința de licitație, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire al 
licitației; -achiziționarea cel târziu 
cu o zi înainte de data și ora stabilită 
pentru ședința de licitație a Caie-
tului de sarcini. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la sediul 
lichidatorului judiciar din București, 
Str. Buzești nr. 71, et.2, cam. 203, 
sector 1. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. 

l Administratori judiciari asociaţi 
YNA CONSULTING SPRL ȘI 
CONSULTANT INSOLVENŢĂ 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta-Turnu-Severin, str.Mără-

șești, nr.18, jud.Mehedinţi, anunţă 
licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunului imobil existent în 
proprietatea debitoarei SC IZOME-
TAL-MAGELLAN SRL, cu sediul 
în Drobeta-Turnu-Severin, str.IC.
Brătianu, nr.11, parter, camera 2, 
judeţul Mehedinţi, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului 
Mehedinţi sub nr.J25/276/2012, 
având cod de identificare fiscală 
nr.6633311, aflată în procedura 
generală de insolvenţă, în dosar 
nr.6902/101/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, după cum 
urmează: 1.*Spaţiu comercial situat 
la parter situat în municipiul Timi-
șoara, str.Alexandru Vaida Voievod, 
nr.1, bl.12, parter, jud.Timiș, compus 
din sală de mese și 22 încăperi, 
21,60% părţi comune indivize și 
115/546 mp, teren în proprietate, 
având nr. top 31058/I-X, intabulat în 
Cartea funciară nr.402020-C1-U3 
Timișoara (provenită din conversia 
pe hârtie a Cărţii funciare nr.127425 
Timișoara) și imobil reprezentând 
extinderea sală de mese având nr. 
top 31057/1/S, intabulat în Cartea 
funciară nr.410526-C2 Timișoara 
(provenită din conversia pe hârtie a 
Cărţii funciare nr.127425 Timi-
șoara)*, la preţul de pornire a licita-
ţiei de 383.000,00Euro (echivalentul 
în lei la cursul BNR din ziua plăţii) 
valoarea nu include TVA. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile, îl repre-
zintă Sentinţa nr.593/2015 din 
ședinţa publică din data de 
07.12.2015 pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi în dosarul 
nr.6902/101/2012/a126, prin care s-a 
dispus ridicarea suspendării. Lici-
taţia va avea loc la punctul de lucru 
al debitoarei situat în localitatea 
Timișoara, str.Enric Baader, nr.13, 

jud. Timiș, la data de 29.03.2016, 
ora 14.00, iar în cazul în care bunu-
rile nu vor fi valorificate, licitaţia va 
fi reluată în aceleași condiţii la data 
de 05.04.2016, ora 14.00, la data de 
12.04.2016, ora 14.00, la data de 
19.04.2016, ora 14.00, respectiv la 
data de 26.04.2016, ora 14.00. Parti-
ciparea la licitaţie este condiţionată 
de achiziţionarea caietului de sarcini 
și consemnarea unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licita-
ţiei, până la începerea licitaţiei în 
contul unic de insolvenţă deschis la 
Banca Comercială Carpatica, sub 
nr.RO98CARP036000766158RO01. 
Invităm pe toţi cei care vor să se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Somăm pe toţi cei care pretind 
vreun drept asupra imobilelor să 
anunţe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancţiunea prevazută de 
lege. Informaţii suplimentare, 
privind bunurile scoase la licitaţie, la 
t e l e foane le :  0252 /328 .293 , 
0744.528.869, 0252/354.399, 
0742.592.183, 0256/220.827 sau 
0745.267.676 și pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro și www.consul-
tant-insolventa.ro.

PIERDERI  
l Societatea Comercială MEDI-
ACOM SERVICES S.R.L, pierdut 
Certificat de Inregistrare in 
Scopuri de TVA –Cod Fiscal RO 
16320060. Il declarăm nul.

l OMV PETROM SA, cu sediul în 
București, str.Coralilor, nr.22, având 
CUI:1590082, declar pierdut certi-
ficat constatator emis de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului 

de pe lângă Tribunalul București al 
sediului secundar din B-dul Repu-
blicii, nr.291A, Loc.Ploiești, jud.
Prahova. Îl declar nul.

l Pierdut sigiliu de unică folosinţă 
seria ANAF nr. 9398676. Îl declar 
nul.

l Pierdut atestat transport marfă și 
card ADR, eliberate de ARR Deva, 
pe numele Nemțeanu Constantin 
Andrei. Se declară nule.

l Declar pierduta nula autorizatia 
d e  f u n c t i o n a r e  c u  N r. 
2311/26.11.2013/EM 12019.

l Pierdut Proces-verbal eliberat in 
19.12.1978, pe numele Nicolaie Dan 
Liviu. Il declar nul. 

l Pierdut certificat constatator emis 
î n  b a z a  d e c l a r a ț i e i  n r. 
769079/11.09.2009 privind autori-
zarea sediului social al SC DOWN-
TOWN CENTER SRL, societate 
comercială cu sediul social în Bucu-
rești, Calea Dorobanților nr. 33A, 
sector 1, înregistrată la Oficiul 
Registrul Comerțului București sub 
nr. J40/7230/1996, având Cod de 
Identificare Fiscală 8790088, îl 
declar nul.

l S.C. Zenbaby SRL cu sediul în 
București, Șos.Pantelimon, nr.86, 
sector 2, înregistrat la Registrul 
Comerțu lu i  cu  J40 /14109/ 
29.11.2012, CUI: 30965453, declară 
pierdut Certificat constatator pentru 
punctul de lucru care se radiază. Se 
declară nul.

l Declar pierdute: legitimaţie de 
transport și cupoane reducere CFR, 
emise de U.B. și card R.A.T.B.. Le 
declar nule.
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