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OFERTE SERVICIU

l Firmă distribuţie produse 
alimentare zona Metro Voluntari 
a n g a j e a z ă  O P E R AT O R 
CALCULATOR ŞI MANIPU-
LANŢI MARFĂ.Program: 
L-V,08-17.CV pe mail:angajari@
s e n i c . r o  s a u  t e l e f o n : 
0741.244.002

l Hotel Capitol Bucuresti anga-
jeaza ospatari si bucatari.Salariu 
atractiv si masa de pranz asigurate.
Adresa este:Calea Victoriei, nr.29, 
sector 1,Bucuresti. Nr. telefon 
contact 0758255963 sau e-mail: 
angajare@hotelcapitol.ro

l Rectificare la anunțul privind 
concursul pentru ocuparea, pe peri-
oadă nedeterminată, a unui post de 
fizician medical debutant la Labora-
torul radiologie și imagistică medi-
cală, organizat de Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.
Crișan, nr.9-11, publicat în data de 
14.07.2016, se face următoarea 
rectificare: În loc de condiţii speci-
fice: -diplomă de licență în fizică sau 
echivalent; -permis de exercitare 
nivel 2 eliberat de CNCAN. Se va 
citi condiţii specifice: diplomă de 
licență în fizică sau echivalent.

l Hidroconstructia S.A anga-
jeaza dulgheri, fierari-betonisti, 
zidari si macaragii pentru lucru 
in Belgia. Cerinte:experienta 
minima 3ani si cel putin 6luni 
in  s t ra inatate .Asteptam 
CV-urile la adresa de e-mail: 
recrutare@hidroconstructia.
com sau contactati telefonic la 
021.208.14.91-dna. V. Stan si 
dna. A. Bundur.

l Hidroconstructia S.A anga-
jeaza dulgheri, fierari-betonisti, 
zidari si macaragii pentru lucru 
in Germania. Cerinte:experi-
enta minima 3ani si cel putin 
6luni in strainatate.Asteptam 
CV-urile la adresa de e-mail: 
recrutare@hidroconstructia.
com sau contactati telefonic la 
021.208.14.91 - dna.V.Stan si 
dna. A. Bundur;

l Hidroconstructia S.A anga-
jeaza ingineri constructori,sefi 
santier si maistri constructori 
pentru lucru in Germania si 
Belgia. Cerinte:cunostinte 
minime de limba germana 
pentru Germania si limba fran-
ceza sau engleza pentru comu-
nicare curenta la nivelul 
functiei  de incadrare in 
Belgia;experienta de minim 
5ani in executie.Constituie un 
avantaj experienta de lucru in 
strainatate.Asteptam CV-urile 
la adresa de e-mail: recrutare@
hidroconstructia.com sau 
c o n t a c t a t i  t e l e f o n i c  l a 
021.208.14.91 - dna.V.Stan si 
dna.A.Bundur; Se garanteaza 
contracte de munca cu respec-
tarea tuturor prevederilor legis-
latiei muncii in tara respective si 
salariu in tara.De asemenea se 
garanteaza cazare in conditii 
corespunzatoare si transport 
dus-intors.

l Şcoala Gimnazială Vulturu cu 
sediul în localitatea Vulturu, 
judeţul Vrancea organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de:  -Admi-
nistrator Financiar (contabil șef), 

conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 9 august, 
ora 9; -Proba interviu în data de 11 
august, ora 9. Relaţii suplimentare 
la sediul: Şcolii Gimnaziale 
Vulturu, persoană de contact: 
Harabor Georgeta,  telefon: 
0237240274.

l Primăria comunei Cernica, 
judeţul Ilfov cu sediul în: Cernica 
str. Traian, nr.10, judeţ Ilfov organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 
modificat și completat de H.G. nr. 
1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului: Administrator 
public (post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată). Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
următoarele domenii: manage-
ment, administraţie, drept, juridic; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 
10 ani vechime în administraţie 
publică; Data, ora și locul de desfă-
șurare a concursului: Proba scrisă: 
data de 10.08.2016, ora 11.00, la 
sediul Primăriei comunei Cernica 
din str. Traian nr.10, judeţul Ilfov; 
Proba de interviu:  data de 
12.08.2016, ora 11.00, la sediul 
Primăriei comunei Cernica din str. 
Traian nr. 10, judeţul Ilfov; Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este  01.08.2016, la sediul 
Primăriei comunei Cernica din 
com. Cernica, str. Traian nr. 10, jud. 
Ilfov. Date contact: 021.369.51.55.

l Unitatea Specială de Intervenție 
în Situații de Urgență cu sediul în 
comuna Ciolpani, Şoseaua Bucu-
rești-Ploiești, km.32, scoate la 
concurs în vederea încadrării prin 
recrutare din sursă externă, în 
condițiile Legii nr.53/2003 -Codul 
Muncii (Republicată), ale art.26, 
alin.(7), din Legea 284/2010 și ale 
Hotărârii Guvernului nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, modifi-
cată și completată prin Hotărârea 
Guvernului nr.1027/2014, Hotă-
rârea Guvernului nr.427/2015 și 
Hotărârea Guvernului nr.269/2016, 
4 (patru) posturi vacante de 
personal contractual din cadrul 
Biroului de Securitate Civilă la 
Obiective de Importanță Deosebită, 
astfel: -2 (două) posturi îngrijitor 
(îngrijitor clădiri); -2 (două) posturi 
muncitor calificat IV-I (electrome-
canic). Nivelul studiilor: a)Pentru 
posturile de îngrijitor: a.să aibă cel 
puțin studii generale; b.să aibă 
vechime în specialitate de minim 1 
an. b)Pentru posturile de muncitor 
calificat IV-I (electromecanic): a.să 
aibă cel puțin studii generale; b.să 
aibă calificare de electromecanic; 
c.să aibă vechime în specialitate de 
minim 1 an. Concursul se va desfă-
șura la sediul Unității Speciale de 
Intervenție în Situații de Urgență și 
va consta în susținerea următoa-
relor probe: 1.Probă scrisă: 
1.1.Pentru posturile de îngrijitor 
(îngrijitor clădiri), în data de 
09.08.2016, ora 09.00; 1.2.Pentru 

posturile de muncitor calificat IV-I 
(electromecanic), în data de 
09.08.2016, ora 12.00. 2.Interviu: 
2.1.Pentru posturile de îngrijitor 
(îngrijitor clădiri), în data de 
16.08.2016, ora 09.00; 2.2.Pentru 
posturile de muncitor calificat IV-I 
(electromecanic), în data de 
16.08.2016, ora 12.00. Data limită 
de depunere a dosarelor de concurs: 
01.08.2016, ora 15.00, la Comparti-
mentul resurse umane, din cadrul 
Unității Speciale de Intervenție în 
Situații de Urgență. Informații 
suplimentare despre organizarea 
concursului și depunerea documen-
telor se pot obține în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 08.00-16.00, 
de la Compartimentul Resurse 
Umane  a l  U .S . I .S .U. ,  t e l . 
021.26.77.042 (Persoană de contact: 
plutonier adjutant Lupu Doriana 
-secretarul comisiei de concurs).

l Primăria comunei  Popricani, 
județul Iași, localitatea Popricani, 
comuna  Popricani, județul Iași,  
organizează concurs în baza H.G. 
nr. 286/2011 și H.G. nr. 1027/2014 
la sediu- localitatea Popricani, 
comuna Popricani, județul Iași, în 
data de 11.08.2016 ora 9,00 proba 
scrisă și în data de 12.08.2016 ora 
9,00 interviul, pentru ocuparea a 6 
posturi contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată. Denu-
mirea postului: 1.-Inspector specia-
litate III. Condiţii de participare: 
nivelul studiilor- superioare- 
agricol; vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minim 3 ani. 2. -Inspector speciali-
tate III -. Condiţii de participare: 
nivelul studiilor- superioare- asis-
tență socială/ psihologie; vechimea 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 2 ani.3. 
-Inspector specialitate 1 A -achiziții 
publice. Condiţii de participare: 
nivelul studiilor- superioare profil 
economic; vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minim 5 ani. 4. -Referent III. 
Condiţii de participare: nivelul 
studiilor- medii; Vechimea în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
postului- nu este cazul. 5. -Guard. 
Condiţii de participare: nivelul 
studiilor- medii; vechimea în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
postului-  nu este cazul .  6 . 
-Muncitor necalificat. Condiţii de 
participare: nivelul studiilor- medii; 
vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului- nu este 
cazul. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul institu-
ției în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial Partea a III-a, 
respectiv, de la data de 20.07.2016. 
Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia stabilită se afițează la 
sediul instituției. Relații suplimen-
tare se pot obține de la sediul 
Primăriei Popricani, comuna popri-
cani, județul Iași și la telefon 
0232/708104 (int.107).

l Primăria Comunei Laslea, 
județul Sibiu, anunţă scoaterea la 
concurs a unui post de Referent 
gradul III din cadrul Comparti-
mentului de deservire al aparatului 
de specialitate al Primarului 
comunei Laslea, temporar vacant, 
până la data de 20 decembrie 2017, 
c o n f o r m  t e m e i u l u i  l e g a l 
HG286/2011. Condiţii generale de 
înscriere la concurs: Poate participa 
la concursul pentru ocuparea 
postului persoana care îndeplinește 
următoarele condiţii: a)are cetă-

ţenia română; b)cunoaște limba 
română, scris și 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 eliberate 
de medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; f)are domici-
liul pe raza comunei Laslea. 
Concursul constă în: -selecţia 
dosarelor; -proba scrisă; -proba 
practică. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei comunei Laslea 
astfel: -Proba scrisă: 02.08.2016, ora 
10.00 -La Primăria Laslea; -Proba 
practică: 04.08.2016, ora 10.00 -La 
Primăria Laslea. Pentru înscrierea 
la concurs candidaţii vor prezenta 
un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente: a)cerere 
de înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorităţii sau insti-
tuţiei publice organizatoare; b)
copia actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identi-
tatea, potrivit legii, după caz; c)
copie după diploma de bacalaureat 
și ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări; d)copia 
carnetului de muncă, conformă cu 
originalul, sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în speciali-
tatea studiilor; e)cazierul judiciar 
sau o declaraţie pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu 
funcția pentru care candidează; f)
adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni înaintea 
concursului, de către medicul de 
familie al candidatului sau de către 
unitățile medicale abilitate. e)curri-
culum vitae. Condiții specifice: 
-vechimea minimă în muncă –5 
ani; -studii medii liceale cu diplomă 
de bacalaureat. Dosarele se depun 
la Primăria comunei Laslea până la 
data de 25.07.2016, ora 12.00. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Laslea sau la nr.de 
telefon: 0269.516.102, int.3.

l 1.Direcţia Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranţa Alimentelor 
Ialomiţa organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă de 
auditor, grad profesional principal 
din cadrul Compartimentului 
Audit Public Intern, DSVSA 
Ialomiţa. 2.Condiţii de participare: 
a)Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute  de  ar t .54 ,  d in  Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile și completările ulterioare. b)
Condiţi i le  specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă de auditor, grad 
profesional principal, sunt urmă-
toarele: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
știinţelor economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 5 
ani. Concursul se organizează  la 
sediul DSVSA Ialomiţa din 
Slobozia, str.Lacului, nr.12, jud.
Ialomiţa, în data de 17 august 2016, 
ora 10.00 -proba scrisă și în data 19 
august 2016, ora 10.00 -interviu. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la 
data publicării, în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 

sediul DSVSA Ialomiţa. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
H.G.611/2008, modificată și 
completată cu H.G.nr.1173/2008. 
Bibliografia de concurs se afișează 
la sediul și pe site-ul: DSVSA 
Ialomiţa. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul DSVSA 
Ialomiţa, -telefon: 0243.232.069, 
interior 217.

l Şcoala Gimnazială „Gheorghe 
Diboș”, cu sediul în localitatea 
Mănești, str.Principală, nr.116, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante, 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
modif icat  ș i  completat  de 
HG1027/2014. -Numele funcţiei: 
secretar -perioadă determinată 
03.08.2016-16.11.2016. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 02.08.2016, ora 10.00, la 
s e d i u l  Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă  
„Gheorghe Diboș” comuna 
Mănești, judeţul Prahova; -Inter-
viul în data de 02.08.2016, ora 
13.00, la sediul Şcoala Gimnazială 
„Gheorghe Diboș” comuna 
Mănești, judeţul Prahova. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii (obligatoriu): 
medii; -vechime (obligatoriu): în 
specialitatea studiilor necesare 
ocuparii postului minim 3 ani 
resurse umane. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
s e d i u l  Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă 
„Gheorghe Diboș” comuna 
Mănești, judeţul Prahova. Relaţii 
suplimentare la sediul: Şcoala 
Gimnazială „Gheorghe Diboș” 
Mănești, persoană de contact: 
N i c u l a e  D a n i e l a ,  t e l e f o n : 
0244.484.305, fax: 0244.484.305, 
e-mail: scoala.manesti@yahoo.com 

l Şcoala Gimnazială Nr.1 Drăgu-
șeni, cu sediul în localitatea Drăgu-
șeni, judeţul Galați, organizeazã 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant, de: Îngrijitor 
II.G: 1 post -perioadă nedetermi-
nată conform HG286/23.03.2011. 
Concursul se va desfașura astfel: 
-Proba scrisă în data de 11.08.2016, 
ora 09.00; -Proba practică în data 
de 11.08.2016, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -domiciliu stabil în 
localitatea Drăgușeni; -studii: 

minim 10 clase; -vechime -minim 2 
ani; -vârsta maximă de 45 ani. 
Candidatii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de:  01.08.2016, ora 14.00 la sediul 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Drăgușeni. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Drăgușeni, 
persoană de contact: Dima Mădă-
lina, telefon: 0757.577.334.

l Primăria Comunei Dărmănești, 
Județul Dâmbovița, str.Prinicipală, 
nr.897, tel.și fax.0245.661.306, 
e-mail: primaria.darmanesti@
yahoo.com, CUI: 4402540. În 
conformitate cu prevederile HGR 
nr.286/2011, privind aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de șofer, în 
ziua de 9 august 2016, ora 10.00 
-proba scrisă și în ziua de 10 august 
2016, ora 14.00 -interviul și proba 
practică 10 august 2016, ora 16.00. 
Condiții de participare la concurs: 
-studii medii/profesionale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat/certi-
ficat de absolvire; -posesor permis 
auto profesionist catg.B și C; 
-vechime minimă de la obținerea 
permisului -5 ani; -disponibilitate 
de lucru în program prelungit. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la secretariatul 
Primăriei. Relații, privind biblio-
grafia, se pot obține de la secretari-
atul primăriei, tel.: 0245.661.306 
sau 0752.167.902.

l Consiliul local al comunei 
Berceni, judeţul Prahova, cu sediul 
în comuna Berceni, sat Berceni, str. 
Prof. Voicu Ion, nr.140 A, jud. 
Prahova, în conformitate cu preve-
der i le  ar t .39(2)   d in  HGR 
611/4.06.2008 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, scoate la concurs 3 (trei) 
posturi de funcţii publice vacante 
din aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Berceni, 
judetul  Prahova dupã cum 
urmeazã: 1) Un post de Inspector, 
clasa I, gradul profesional Superior  
în cadrul compartimentului 
cadastru, fond funciar, agricultura 
si protectia plantelor. Concursul va 
avea loc pe data de 17 august 2016,  
iar interviul va avea loc în maxim 5 
zile lucrãtoare. Condiţii generale de 
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ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație 

de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, invită 

practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în 

insolvență, agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 

pentru regiunea Ploiești, să depună, până cel târziu la data de 

22.07.2016, ora 14.00, oferte în vederea desemnării unui 

practician în insolvență în dosarele de insolvență privinde pe 

debitoarele: - S.C. Fashion Styll S.R.L (dosar nr. 1447/98/2016), 

cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - Organizația Utilizatorilor 

de Apă Pentru Irigații Făcăeni “SPP4” (dosar nr. 1441/98/2016), 

cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Capital Consult 

S.R.L. (dosar nr. 1429/98/2016), cu sediul în Slobozia, județul 

Ialomița; - S.C. VHR S.R.L. (dosar nr. 1446/98/2016), cu sediul în 

Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Tiad 2013 S.R.L. (dosar nr. 

723/98/2016), cu sediul în Ograda, județul Ialomița, aflate pe 

rolul Tribunalului Ialomița, respectiv Tribunalul București, 

întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind 

procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de 

către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
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participare: Candidaţii trebuie sã 
îndeplineascã condiţiile generale 
prevãzute de art 54 din Legea 
188/1999 privind statutul funcţiona-
rilor publici (R2), cu modificãrile si 
completãrile ulterioare.  Condiţii 
specifice: - studii universitare de 
licentã absolvite cu diplomã, 
respectiv studii superioare de lungã 
duratã  agricole, de cadastru 
funciar, topografie,  absolvite cu 
diplomã de licenţa sau echivalentã; 
- sã aibã cunosţinte de operare pe 
calculator cu act doveditor (even-
tual certificat ECDL); - sã aibã o 
vechime minimã de 9 ani în specia-
litatea studiilor absolvite cu profil 
agriculturã, cadastru sau topo-
grafie.2)  Un post de Inspector 
Clasa I,  gradul profesional Supe-
rior în cadrul compartimentului de 
urbanism, amenajarea teritoriului, 
sistematizare si peisagisticã. 
Concursul va avea loc pe data de  17 
august  2016, iar interviul va avea 
loc în maxim 5 zile lucrãtoare.  
Condiţii generale de participare: 
Candidaţii trebuie sã îndeplineascã 
condiţiile generale prevãzute de art 
54 din Legea 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici (R2), 
cu modificãrile si completãrile ulte-
rioare. Condiţii specifice: - studii 
universitare de licenţã absolvite cu 
diplomã, respectiv studii superioare 
de lungã duratã  în domeniul urba-
nism, arhitecturã sau construcţii,  
absolvite cu diplomã de licenţa sau 
echivalentã; - sã aibã cunosţinte de 
operare pe calculator cu act dove-
ditor  (eventual certificat ECDL); - 
sã aibã o vechime minimã de 9 ani 
în specialitatea studiilor absolvite. 3)  
Un post de Inspector Clasa I,  
gradul profesional Superior în 
cadrul compartimentului Starea 
civilã si Evidenta populatiei. 
Concursul va avea loc pe data de  17 
august  2016, iar interviul va avea 
loc în maxim 5 zile lucrãtoare. 
Condiţii generale de participare: 
Candidaţii trebuie sã îndeplineascã 
condiţiile generale prevãzute de art 
54 din Legea 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici (R2), 
cu modificãrile si completãrile ulte-
rioare. Condiţii specifice: - studii 
universitare de licenţã absolvite cu 
diplomã, respectiv studii superioare 
de lungã duratã  în domeniul stiinte 
juridice sau stiinte administrative,  
absolvite cu diplomã de licenţã sau 
echivalentã; - sã aibã cunostinte de 
operare pe calculator cu act dove-
ditor  (eventual certificat ECDL); - 
sã aibã o vechime minimã de 9 ani 
în specialitatea studiilor absolvite . 
4). Un post de Inspector Clasa I,  
gradul profesional  Debutant  în 
cadrul Compartimentului resurse 
umane, secretariat, relaţii cu 
publicul.  Concursul va avea loc pe 
data de  17 august 2016, iar interviul 
va avea loc în maxim 5 zile lucrã-
toare.  Condiţii generale de partici-
pare:  Candidaţi i  trebuie sã 
îndeplineascã condiţiile generale 
prevãzute de art. 54 din Legea 
188/1999 privind statutul funcţiona-
rilor publici (R2), cu modificãrile si 
completãrile ulterioare.  Condiţii 
specifice: -sã aibã studii superioare 
de lungã duratã în specialitatea 
finanţe, contabilitate,  absolvite cu 
diplomã de licentã sau echivalentã; 
- sã aibã cunostinte de operare pe 
calculator cu act doveditor  (even-
tual certificat ECDL); 5). Un post de 
Inspector Clasa I, gradul professi-
onal Asistent în cadrul Biroului 
Financiar-contabilitate. Concursul 
va avea loc pe data de  17 august 

2016, iar interviul va avea loc în 
maxim 5 zile lucrãtoare. Condiţii 
generale de participare: Candidaţii 
trebuie sã îndeplineascã condiţiile 
generale prevãzute de art 54 din 
Legea 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (R2), cu modi-
ficãrile si completãrile ulterioare.  
Condiţii specifice: -sã aibã studii 
superioare de lungã duratã în speci-
alitatea finanţe, contabilitate,  absol-
vite cu diplomã de licenţã sau 
echivalentã; - sã aibã cunostinte de 
operare pe calculator cu act dove-
ditor  (eventual certificat ECDL); - 
sã aibã o vechime minimã de 1 an în 
specialitate studiilor absolvite. 
Formularele pentru participare la 
concurs se pot procura zilnic de la 
secretariatul de concurs, iar candi-
daţii pot depune dosarele de concurs 
în termen de 20 zile de la data 
publicãrii anunţului în Monitorul 
Oficial  la secretariatul comisiei de 
concurs. Conditiile de participare, 
precum si alte informatii suplimen-
tare se regasesc  la  secretariatul 
comisiei de concurs –Tel.0244 
470.216; 0244 470.588 sau pe site-ul 
Primãriei comunei Berceni: www.
primariaberceniph.ro.

DISPARIŢII
Solicităm ca orice persoană care 
cunoaște  aspecte despre dispariția, 
decesul lui Florea Mihai născut în 
Erbiceni, jud. Iași 1920, fiul lui 
Petru și Anica sa informeze Jude-
c ă t o r i a  I a ș i ,  D o s a r  n r. 
14528/245/2016, care are ca obiect 
constatarea decesului acestuia.

CITAŢII
Numitul Zastran Daniel este 
chemat in data de 18.08.2016, 
o r a _ 1 1 : 0 0 , _ l a  s e d i u l  B I N 
Andrei-Claudiu Manolache, din 
Bucuresti, Bd.Iuliu Maniu, nr.17, 
bl.21P, sc.2, parter, ap.42, sector 6,in 
vederea dezbaterii succesiunii 
defunctei Zastran Maria, decedata 
la data de 02.06.2015, cu ultimul 
domiciliu on Bucuresti, str.Lt. 
Nicolae Pascu, nr.6, sector 3.

LICITAŢII
l Primaria Șintereag, jud.Bistri-
ta-Nasaud, tl.0263351026, organi-
zeaza licitatie publica in vederea 
concesionarii terenului in suprafata 
de 353.692mp, pentru desfasurare 
activitati economice.Pretul de 
pornire a licitatiei este de 32.410 lei/
an.Durata concesiunii este de 49 de 
ani.Data si ora sedintei de licitatie: 
11.08.2016,ora 11.00.In caz de 
neadjudecare, licitatia se va repeta.
Informatii suplimentare se pot 
obtine la tl.0263351026.

l Comuna Tamași cu sediul Str.
Principală, nr.192, sat Tamași, 
Com.Tamași, jud.Bacău, în temeiul 
HCL Tamași, nr.12/17.02.2016, 
organizează licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea aparta-
mentului, nr.4, situat în bl.1, sc.C, 
sat Tamași, Comuna Tamași, 
compus din 3 camere în suprafaţă 
totală 69,76mp. Documentele de 
calificare se regăsesc în caietul de 
sarcini și se depun până la 
01.08.2016, ora 15.00. Licitaţia 
publică va avea loc în data de 
02.08.2016, ora 10.00, la sediul 
Comunei Tamași. Taxa pentru 
caietului de sarcini este 30RON. 

Caietul de sarcini se procură de la 
Sediul Comunei Tamași. Garanţia 
de participare este 777 RON. Taxa 
de participare este 100RON. 
Garantia și taxele se achită prin 
virament bancar în contul: 
RO62TREZ 0615006XXX000204 
-Trezoreria Municipiului Bacău sau 
numerar la casieria Comunei 
Tamași, până la 01.08.2016, ora 
15.00. Informaţii suplimentare: la 
sediul Comunei Tamași, tel/
fax.0234.225.025, e-mail: primaria-
tamasi@yahoo.com

l Diesel Impex SRL - în faliment, 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, anunţă vânzarea în bloc 
prin negociere directă, conform art. 
118 din Legea nr. 85/2006, a 
proprietăţii imobiliare situată în 
com. Bucov, Tarla 92, județ 
Prahova, compusă din construcţie 
C1 cu regim de înălţime P + 1E 
înscrisă în Cartea Funciara nr. 
20077-C2, nr. cad. 861-C1 și 
construcţie C2 cu regim de înălţime 
P + 1E + M, înscrisă în Cartea 
Funciara nr. 20077-C1, nr. cad. 861/
C2, imobile asupra căruia sunt 
instituite sarcini ce vor fi radiate 
conform art. 53 din Legea nr. 
85/2006, precum și bunurile mobile 
aparținând debitoarei, vânzare 
aprobată de Adunarea creditorilor 
din data de 14.07.2016. Terenul pe 
care se afla construcţia nu face 
obiectul vânzării. Cel mai mare 
preţ oferit la data prezententului 
anunţ este 298.500 lei, pasul de 
supraofertare este de 10.000 lei. 
Persoanele interesate sunt obligate 
să depună oferta împreună cu taxa 
de garanţie de 89.550 lei până la 
data de 19.08.2016. Negocierea și 
încheierea actului de adjudecare se 
va face la data de 22.08.2016 ora 
13:30 la sediul lichidatorului din str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax: 0244 519800.
 
l Compen SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile (cernator faina auto, 
panou solar + kit, boiler, tanc apa, 
etc) la prețurile de evaluare reduse 
cu 25%. Licitaţia va avea loc în 
20.07.2016, ora 14/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr. 1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua 
de  22 .07.2016,  25 .07 .2016, 
27.07.2016, 29.07.2016 aceeași oră, 
în același loc. 
 
l Dorobanţu Los Andes SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietatea debi-
toarei situată în Ploiești, str. 
Mărășești, nr. 216, Prahova 
compusă din spaţiu comercial cu 
Scd de 127 mp, Sud de 102,56 mp 
și teren intravilan în suprafaţa de 
500 mp la preţul de 68250 euro fără 
TVA. Licitaţia va avea loc în fiecare 
zi de joi începând cu data de 
21.07.2016, ora 13:30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800.
 
l SC Danusca SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunu-
rile mobile ale debitoarei la prețu-
rile reduse cu 50% (obiecte de 
inventar, produse finite diverse 

modele - console, mese, suport 
oglinzi, etc din fier forjat) și propri-
etate imobiliară compusă din teren 
intravilan în suprafaţa de 6.455 mp 
și construcţii: C1- Atelier producţie 
confecţii metalice și spaţiu admi-
nistrativ (P) cu s.c. desfășurata = 
627 mp, C2 - Anexă (P) - grup 
social - vestiar cu s.c. desfășurata = 
311 mp, C3 - Secţie producţie 
confecţii fier forjat și depozit mate-
riale (P) cu s.c. desfășurata = 1.778 
mp, C4 - Anexă (P) - cabina poartă 
cu s.c. desfășurata = 8 mp, împrej-
muire și platforma betonată, 
situată în com. Păulești, sat 
Păulești, nr. 823, tarlaua 16, 
Prahova la preţul de evaluare redus 
cu 50% (897.167,50 lei fără TVA). 
Licitaţia va avea loc în fiecare zi de 
vineri începând cu data de 
22.07.2016, ora 13/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800.
 
l SC Zaco SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare în bloc prin licitaţie publică 
proprietatea debitoarei situată în 
Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 108, 
Prahova compusă din clădire hotel 
P+2E fără  au tor i za ţ i e  de 
construcţie cu Scsol de 272,10mp, 
Scd de 816,30 mp, clădire (bucă-
tărie fast-food) fără autorizaţie de 
construcţie de 60 mp, clădire spălă-
torie S+P+1E fără autorizaţie de 
construcţie cu Scsol de 52,50 mp, 
Scd de 124,74 mp, teren intravilan 
în suprafaţa de 1.465 mp, precum 
și mijloace fixe, obiecte inventar, 
materiale auxiliare ce deservesc 
construcțiile, la preţul de evaluare 
redus cu 50% (540.560 lei fără 
TVA). Licitaţia va avea loc în 
fiecare zi de miercuri începând cu 
data de 20.07.2016, ora 13/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800.
 
l SC Andutu Distribution SRL 
prin lichidator judicar VIA Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică marca ANDUTU la 
preţul de 14.334 lei și proprietate 
imobiliară compusă din teren intra-
vilan în suprafaţă de 2.174 mp 
situată în com. Predeal Sărari, sat 
Vitioara de Sus, judeţ Prahova la 
preţul de 19.234 lei fără TVA. Lici-
taţia va avea loc în fiecare zi de 
marţi  începând cu data de 
19.07.2016, ora 15/00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800”.
 
l SC Universal Construct Prod SA 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică în fiecare zi de mier-
cur i  începând cu  data  de 
20.07.2016 ora 15/00 bunurile debi-
toarei la preţul de evaluare redus 
cu 50%: teren în suprafaţă de 
12.389 mp și sediu administrativ în 
suprafaţă de 1.800 mp; hala 
producţie în suprafaţă de 1.500 mp, 
casa pompe și bazin apa în supra-
faţă de 64 mp, situată în situat în 
Comună Băcia, jud. Hunedoara la 
preţul de 800.000 lei, apartament 
două camere și dependințe cu 
suprafața utilă de 47,84 mp și 
balcon cu s.u. 12,59 mp situat în 
Târgu Jiu la preţul de 53200 lei 
fără TVA; magazie (hală) cu s.d. 
1250 mp și teren aferent cu supra-
fața de 1.381 mp, situată în com. 
Băcia, jud. Hunedoara, la preţul de 

239000 lei fără TVA; teren în 
suprafață de 3.195 mp situat în 
com. Băcia, jud. Hunedoara la 
preţul de 47000 lei fără TVA.
 
l SC Trebor Exim SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică teren intravilan în supra-
faţa de 5.857 mp și indiviz în 
suprafaţa de 161 mp, situate în 
Băicoi, jud. Prahova la preţul de 
evaluare redus cu 50 %, respectiv 
58.850 lei. Licitaţia va avea loc în 
fiecare zi de miercuri începând cu 
data de 20.07.2016, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800.

ADUNĂRI GENERALE
În conformitate cu prevederile art. 
111 și art. 117 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, repu-
blicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare și ale prevederilor 
Actului Constitutiv al societăţii, d-ul 
Coca Radu în calitate de Adminis-
trator unic al S.C. VEST 6 S.A., 
persoană juridică română, cu sediul 
social în București, Calea Crîngași 
nr. 26-28 bloc 48-49 parter sector 6, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
București sub nr. J40/241/1991, Cod 
Unic de Înregistrare: RO 1590163, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 
22.08.2016, ora 9:00, la sediul social 
al societăţii din București, Calea 
Crîngași nr. 26-28, bl. 48-49, parter, 
sector 6, în prima convocare. La 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe și să voteze acţionarii 
înscriși în Registrul Acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 22.07.2016, stabilită 
ca dată de referinţă. În cazul în care 
nu se va întruni cvorumul necesar 
pentru ţinerea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor în prima 
convocare, se reconvoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, la 
data de 23.08.2016 ora 9:00, în 
același loc și având aceeași ordine 
de zi, pentru a doua convocare. 
Având în vedere faptul că la data de 
01.08.2016 expiră mandatul admi-
nistratorului unic d-ul Coca Radu, 
Ordine de Zi: 1. Aprobarea prelun-
girii mandatului de administrator 
unic a d-lui Coca Radu, cetăţean 
român, născut la data de 03.06.1940, 
în loc. Sadova, Jud. Suceava, domi-
ciliat în Mun. București, șos. Cotro-
ceni nr.25, sector 6, identificat cu CI 
seria RT nr. 269663, eliberată de 
Secţia 20 de Poliţie, la data de 
13.06.2003, CNP 1400603400364, 
pentru o perioadă de 4 (patru) ani. 
2. Aprobarea împuternicirii d-ului 
Coca Radu în calitate de adminis-
trator unic al societăţii pentru a 
semna în numele acţionarilor Hotă-
rârea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor. 3. Aprobarea împuter-
nicirii d-nei Coca Lacramioara în 
calitate de acţionar al societăţii 
pentru a reprezenta societatea în 
vederea îndeplinirii tuturor formali-
tăţilor de publicitate și înregistrare a 
Hotărârii Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul București, precum și în 
faţa oricăror alte autorităţi publice, 
sens în care va semna oriunde este 
necesar în vederea ducerii la înde-
plinire a Hotărârii Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor 
adoptate, va depune și va ridica 

acte, va achita taxele legale. Acţio-
narii pot participa la ședinţa 
Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor, personal sau prin reprezen-
tant –în baza unei procuri speciale, 
conform Actului Constitutiv al 
societăţii.  Formularele de procuri 
speciale de reprezentare vor fi dispo-
nibile la sediul social al societăţii, 
începând cu data de 22.07.2016 în 
fiecare zi lucrătoare a săptămânii, 
între orele 8:30-16:30. Procurile 
speciale vor fi depuse în original la 
sediul social al societăţii până cel 
mai târziu la data de 19.08.2016, ora 
9:00. Documentele și materialele 
informative referitoare la punctele 
de pe ordinea de zi  vor putea fi 
consultate de către acţionari la 
sediul social al societăţii începând 
cu data de 22.07.2016.

PIERDERI
l Pierdut parafă pe numele 
Roxana Corbea. O declar nulă.

l Pierdut Permis Auto categoriile 
A1,B,C si E pe numele Iordăchescu 
Dumitru-Eugeniu.Il declar nul.

l Declar pierdute Certificatul 
constatator pentru sediu social și 
Certificatul constatator pentru 
terţi, ambele aparţinând Moi Foods 
Romania S.R.L., cu sediul social în 
Bucureșt i ,  Sectorul  1 ,  Str.
Constantin Aricescu, Nr.4, Et.1, 
J40/19492/2008, CUI: 24758593. Le 
declăram nule.

l Declar pierdut (nul) act de 
vânzare- cumpărare nr. 41234 din 
30 martie 1948 pe numele bunicii 
Ioana N. Prisoceanu, moștenitor 
Theodora Crăescu.

l S.C. EOLIA Impex S.R.L., înma-
triculată în Registrul Comerţului 
cu număr J40/1049/1994, C.U.I. 
5256817, cu sediul în București, 
Aleea Valea Roșie nr.2, bl. MII b 
8/5, sc.A, et.8, ap.33, sector 6, 
anunţă pierderea certificatului de 
înregistrare al societăţii .  Îl 
declarăm nul.

l OUDE Vrielink Consulting 
S.R.L. cu sediul în București, 
Sector 6, str. Prof.dr. Ghe. Mari-
nescu, nr.12, mansardă, camera 4, 
e t a j  2 ,  C . U . I .  2 2 0 9 6 3 5 0 , 
J40/13374/2007, declară pierdute și 
nule Certificat înregistrare B 
2010052 emis pe data de 18.01.2010 
și eliberat la data 01.03.2010 și 
Certificat constatator schimbare 
sediu, Act constitutiv 573376/ 
10.12.2009, în baza Legii 359/2004.

l Declar pierdută aut. I.S.C.I.R. 
Cazane abur joasă presiune eliberat 
de R.A.D.E.T. pe numele Miclea 
Dorina- fochistă.

l Pierdut ștampile rotunde, 
pătrate, firma S.C. NEOTI Impex 
Com Prod S.R.L., RO4770975. Le 
declar nule. 




