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OFERTE SERVICIU
l Firma  catering angajeaza: 
soferi distribuitori, ajutor bucatar, 
femeie de servici, vanzatoare; 
0743334488. 0723304807

l Angajam ajutor bucatar 
-5locuri disponibile imediat, 
personal ambalare produs finit 
-2locuri. 0735869001.

Auchan Cotroceni recruteaza 
Receptioner. 0374124100(280).

Ofer loc de munca in constructii 
pentru doi muncitori meseriasi 
polivalenti, buni cunoscatori de 
tot ce tine de finisajele interi-
oare/(tencuieli, glet, faianta/
gresie si vopsea). Rog neseriosii 
sa se abtina! Pentru mai multe 
informatii ma puteti contacta 
prin mail: bintripon@ymail.
com sau: GSM+32494461543.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
,,Sf. Ştefan” Bucureşti organi-
zează concurs în temeiul H.G. 
286/2011 pentru ocuparea pe  
perioadă nedeterminată a urmă-
toarei funcţii  contractuale 
vacantă, dupa cum urmează: -1 
(post) îngrijitoare- post vacantat, 
Secţia Pneumologie II. Studii 
necesare– certificat absolvire 
şcoala generală. Concursul se va 
desfăşura la sediul unităţii din 
Şos. Ştefan cel Mare nr.11 sector 
2, Bucureşti, astfel: 10.11.2016– 
proba scrisă; 14.11.2016– proba 
practică. Data limită de înscriere: 
01.11.2016 ora 15.00. Date 
contact: Ec. Dumitrache Elena şi 
Ec .  David  Georgeta-  te l . 
021.210.39.36/109- birou RUNOS.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcțiilor publice de conducere 
vacante de director -Direcţia 
Asigurări Sociale, Pensii şi Alte 
Drepturi Prevăzutre de Legi 
Speciale – Casa Naţională de 
Pensii Publice, director executiv 
adjunct -Direcţia Stabiliri, Plăţi 
Prestaţii şi Pensii Internaţionale 
-Casei Judeţeană de Pensii Bacău 
şi director executiv adjunct 
-Direcţia Economică, Evidenţă 
Contribuabili -Casa Judeţeană de 
Pensii Brăila. Concursul se orga-
nizează la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici, în 
data de 22 noiembrie 2016, ora 
10.00-proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, modificată şi comple-
tată de H.G. nr. 1173/2008. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Constanța organi-
zează concurs,  în data de 
09.11.2016 proba scrisă şi în data 
de 11.11.2016 interviu, pentru 
ocuparea a două posturi temporar 
vacante, personal contractual: 
asistent registrator principal 
gradul I în cadrul Serviciului 

Publicitate Imobiliară, BCPI 
Constanța. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011 cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice 
şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina 
oficială www.ocpict.ro, secțiunea 
”Angajare”. Relații suplimentare 
se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanța din Mun. Constanța, 
str. Mihai Viteazu nr.2B, Servi-
ciului Resurse Umane şi Intero-
gare Baze de Date, telefon 
0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de execuţie 
vacante, astfel:  -1 post de 
muncitor calificat gradul IV din 
cadrul Serviciului Administrativ. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Sectorului 6:  Proba 
scrisă  în data de 10.11.2016,  orele 
10.00. Interviu data şi ora vor fi 
comunicate ulterior. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
Sectorului 6 şi trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
p r e v ă z u t e  l a  a r t .  6  d i n 
H.G.286/2011. Condiţiile de parti-
cipare şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul Primăriei 
Sector 6 www.primarie6.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Sector 6, Servi-
ciul  Managementul Resurselor 
Umane, persoana de contact- 
secretarul comisiei de concurs, 
et.1, cam. 32 sau la tel./ fax 
0376.204.439.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, 
cu sediul în Tg. Jiu, Str. Lt. Col. 
D-tru Petrescu, nr.1,  scoate la 
concurs, în data de 28.10.2016, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post temporar 
vacant: Consilier, grad profesional 
principal- Compartiment Imple-
mentarea măsuri active şi relaţii 
cu angajatorii – ALOFM Tg. Jiu; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie temporar 
vacante: Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a 
concursului: 28.10.2016 – ora 
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se 
fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Gorj.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Arad, 
cu sediul în Arad, Str. Călugăreni, 
nr.1A,  scoate la concurs, în data 
de 28.10.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post temporar vacant: 
Consilier, grad profesional  supe-
rior - Compartiment Inregistrare 
şi Stabilire Drepturi Şomeri - 
AJOFM Arad; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 

execuţie temporar 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 echiva-
lentă în ramura de ştiinţă: ştiinte 
economice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a 
concursului: 28.10.2016 – ora 
10:00 – proba scrisă.  Înscrierile se 
fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Arad.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Hune-
doara, cu sediul în Deva, Piaţa 
Unirii, nr.2,  scoate la concurs, în 
data de 28.10.2016, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post temporar vacant: 
Expert,  grad profesional  superior 
- Compartiment Formare Profesi-
onală – Centrul de Formare 
Profesională Petroşani - AJOFM 
Hunedoara;  Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar 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 echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului: 
28.10.2016 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Hunedoara.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Tulcea, cu sediul în Tulcea, Str. 
Grigore Antipa, nr. 10,  scoate la 
concurs, în data de 28.10.2016, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post temporar 
vacant: Consilier, grad profesional 
superior - Compartiment resurse 
umane, salarizare, comunicare şi 
secretariatul C.A.; Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie temporar vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului: 
28.10.2016 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Tulcea.

l Centrul Naţional de Formare 
Profesionlă a Personalului 
Propriu, cu sediul în Râşnov, Str. 

Câmpului, nr.1,  scoate la concurs, 
în data de 28.10.2016, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post temporar vacant: 
Consilier, grad profesional  supe-
rior - Compartiment Formare 
Profesională - CNFPPP; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie temporar 
vacante: Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a 
concursului: 28.10.2016 – ora 
10:00 – proba scrisă.  Înscrierile se 
fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
CNFPPP.

l Spitalul de Psihiatrie Sfânta 
Maria, Vedea, Judeţul Argeş, 
organizează în conformitate cu 
HGR 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea a două posturi 
de  muncitori IV bucătari pe peri-
oadă nedeterminată. 1.Concursul 
se va desfăşura la sediul Spitalului 
de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea, 
Pavilionul II astfel: 09.11.2016, 
proba  scr i să  (ora  10 .00) , 
15.11.2016, interviu (ora 10.00). 
2.Dosarele de înscriere la concurs 
se vor depune la biroul RUNOS al 
Spitalului de Psihiatrie Sfânta 
Maria  Vedea  în  per ioada 
19.10.2016-01.11.2016, ora 14,00. 
3.Condiţii specifice de participare 
la concurs: studii: generale/medii, 
categorie de calificare 1, curs de 
calificare în meseria de bucătar, 
nu este necesară vechime. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0248.248.109, biroul RUNOS, 
prin d-na Dumitru Simona.

l Administratia Serviciilor 
Sociale Comunitare cu sediul în 
Ploiesti, Pta. Eroilor nr. 1A, orga-
nizează concurs în data de 
02.11.2016 (proba scrisă), ora 9,00 
si în data de 04.11.2016 (interviul), 
ora 9.00, pentru ocuparea pe peri-
oada determinata a următoarei 
functii publice de executie: 
„CONSILIER CL. I/GRAD 
SUPERIOR – 1 POST”. Conditii 
de participare: -studii universitare 
de licentă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licentă sau echiva-
lentă; -cunostinte operare PC, 
nivel mediu; -vechime minimă de 
9 ani în specializarea studiilor 
necesare exercitări i  func-
tiei  publice. Concursul se va 
desfasura la sediul din Ploiesti, 
Pta. Eroilor nr. 1A. Dosarele de 
înscriere se depun la registratura 
institutiei din Pta. Eroilor nr. 1A, 
în termen de 8 zile de la data 
publicării anuntului.   Relatii 
privind conditiile de participare se 
pot obtine la telefon 0740178780.
 
l Administratia Serviciilor 
Sociale Comunitare cu sediul în 
Ploiesti, str. Pta. Eroilor nr. 1A, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
contractual temporar vacant din 
cadrul Serviciului Ajutoare Incal-
zire Gaze, Lemne, Energie Elec-
t r i c ă  I N S P E C T O R  D E 

SPECIALITATE GR. IA – 1 
POST. Conditii de participare: 
-  studii universitare de licentă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licentă 
sau echivalentă, - cunostinte 
operare  PC,  nivel  mediu. 
Concursul  se va desfăsura la 
sediul din Pta. Eroilor nr. 1A 
(fosta clădire Omv-Petrom), după 
cum urmează: -  înscrierile se fac 
în  per ioada 18 .10 .2016 – 
24.10.2016 orele 9.00- 14.00, 
-  proba scrisă va avea loc în data 
de 01.11.2016 ora 9.00,- proba 
interviu/proba practică va avea 
loc în data de 03.11.2016 ora 9.00. 
Dosarele de înscriere se depun la 
registratura institutiei din Pta. 
Eroilor nr. 1A. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
contină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Conditiile de participare sunt 
afisate la sediul institutiei din Pta. 
Eroilor nr. 1A si pe site-ul insti-
tutiei www.asscploiesti.ro. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
compartiment Resurse Umane - 
tel. 0740178780.

l Primăria Comunei Sadova, cu 
sediul în localitatea Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de inspector de speciali-
tate debutant: 2 posturi, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 09.11.2016, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
11.11.2016, ora 10.00 (dacă este 
cazul). Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare, de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă, în specialitatea economic, 
juridic, management, adminis-
traţie publică; -fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sadova, până la data de 
01.11.2016. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăria Sadova, 
judeţul Dolj, persoană de contact: 
Enache  Nico lae ,  t e l e fon : 
0251.376.622.

l Comuna Aita Mare, cu sediul 
în localitatea Aita Mare, str.-, 
nr.206, judeţul Covasna, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Număr posturi: 1; -Numele func-
ţiei :  administrator public, 
conform HG 286/2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 09 noiembrie 
2016, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 10 noiembrie 2016, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime: 

6 luni. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Aita Mare. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria Comunei Aita Mare, 
persoană de contact: Barta Istvan 
Zsolt, telefon: 0746.196.269, fax: 
0267.355.582, e-mail: contabilaita-
mare@gmail.com 

l Primăria comunei Sîntana de 
Mureş, cu sediul în Sîntana de 
Mureş, str.Morii, nr.26, în baza 
HG nr. 286/2011, modificat şi 
completat, organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 (două) 
posturi contractuale în cadrul 
instituţiei. Denumirea posturilor- 
referent II- Compartiment Îngri-
jire Vârstnici şi Persoane cu Nevoi 
Speciale şi referent IA- Comparti-
ment SVSU, PSI, SSM- posturi 
contractuale pe perioadă nedeter-
minată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: 1.Pentru 
postul de referent II: studii medii; 
vechime în muncă minim 6 luni. 
2.Pentru postul de referent IA: 
studii în învăţământul liceal filieră 
teoretică în profil real sau filieră 
tehnologică în profil tehnic absol-
vite cu diplomă de bacalaureat, 
vechime în muncă minim 6 ani şi 
6 luni. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursurilor: Proba 
scrisă: 10.11.2016, ora 10.00, la 
sediul Primăriei comunei Sîntana 
de Mureş. Interviul: 10.11.2016, 
ora 13.00, la sediul Primăriei 
comunei Sîntana de Mureş. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 01.11.2016, ora 13,00, 
la sediul primăriei comunei 
Sîntana de Mureş, str.Morii, nr.26. 
Date contact: secretar comisie 
S u c i u  A n d a  A l i n a 
t e l . 0265 .323 .517 .  Pr imar, 
Moldovan Dumitru.

l Autoritatea pentru Suprave-
gherea şi Protecţia Animalelor, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, 
Şos.Olteniţei, nr.169, Sector 4, cu 
punctul de lucru în str.Calea Călă-
raşilor, nr.179, Sector 3, Bucureşti, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -Inspector de speciali-
tate (Auditor Intern) S IA -1 post; 
-Inspector de specialitate S debu-
tant -1 post; -Şoferi I -1 post; 
-Muncitori necalificaţi-prinzători 
câini -2 posturi; -Proba scrisă în 
data de 09.11.2016, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 
15.11.2016, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 1.Condiţiile generale: 
1.1.Condiţiile generale pentru 
participarea la concursul orga-
nizat în vederea ocupării funcţi-
ilor scoase la concurs sunt cele 
prevăzute în Titlul I, Cap.I, Secţi-
u n e a  1 ,  A r t . 3  d i n  H G 
286/23.03.2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Biroul Achiziții Publice. Nr. 17176/14.10.2016. Anunț licitație. 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - Ploiești, cu 
sediul în Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, telefon 
0244.407710, fax 0244.593906, organizează în ziua de 
25.10.2016, ora 12.00, licitație deschisă cu strigare, în vederea 
încheierii Acordului - Cadru privind: Cedarea dreptului de 
folosință (închiriere) a unui spațiu de 35,00 mp pentru activități 
de catering la D.G.R.F.P. - Ploiești. Data limită de depunere a 
ofertelor: 24.10.2016, ora 13.00. Detaliile privind licitația publică 
cu strigare  se găsesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/4/ 
Ploiesti/20161014093340_licitatie_catering.pdf. 
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ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, modificată şi 
c o m p l e t a t ă  p r i n  H G 
1027/11.11.2014. 2.Condiţiile 
specifice: 2.1.Condiţii specifice 
pentru postul de Inspector de 
specialitate S IA (Auditor intern): 
-studii superioare economice de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă; -vechime în speciali-
tatea studiilor de minim 5 ani; 
-experienţă pe un post similar de 
minim 3 ani; -efectuarea unor 
specializări în domeniul postului 
constituie avantaj; -cunoaşterea 
legislaţiei şi a normelor specifice 
activităţii de audit intern, inclusiv 
codul privind conduita etică a 
acestuia; -cunoştinţe de operare 
c a l c u l a t o r  Wo r d ,  E x c e l . 
2.2.Condiţii specifice pentru 
postul Inspector de specialitate S 
debutant: -studii superioare 
economice, finanţe-contabilitate, 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; -cunoştinţe de 
operare calculator: Word, Excel; 
-limba engleză nivel mediu; -fără 
e x p e r i e n ţ ă  î n  d o m e n i u . 
2.3.Condiţii specifice pentru 
posturile de şoferi: -studii gene-
rale; -carnet de conducere cate-
goria B; -cunoştinţe minime de 
mecanică auto; -vechime de 
minim 2 ani. 2.4.Condiţii specifice 
pentru posturile de muncitori 
necalificaţi-prinzători câini: -fără 
studii sau studii generale; -fără 
experienţă în domeniu. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la punctul de lucru 
din Str.Calea Călăraşilor, nr.179, 
Sector 3, Bucureşti. Relaţii supli-
mentare la sediul punctului de 
lucru din Str.Calea Călăraşilor, 
nr.179, Sector 3, Bucureşti, 
persoană de contact: Zanfir 
Jenica, Biroul Resurse Umane, 
telefon: 312.95.55, int.105.

CUMPĂRĂRI 3 CAMERE
l Persoană fizică-cumpăr aparta-
ment 3 camere/decomandat în 
Bucureşti, bloc construit după 
1980-etaj intermediar. Zone: 13. 

Septembrie, Dristor, Tineretului, 
Șoseaua Iancului, Primăverii, 
Herăstrău, Floreasca, Aviației. 
Plata imediată/fără împrumut 
bancar. 0744.656.760.

CITAȚII  
l Pârâtul Durneac Gheorghe este 
citat la Judecătoria Botoşani, la 
termenul din 09.11.2016, dosar nr. 
374/193/2016, orele 08.30, în proces 
de fond funciar cu reclamanţii 
Durnea Ioan şi Pînzaru Daniela.

l Se citează Plopeanu Oana şi 
Plopeanu George, cu domiciliul 
necunoscut, la Judecătoria Topo-
loveni, jud. Argeş, în Dosarul nr. 
2016/828/2012, în data de 
21.10.2016.

l Se citează Guerini Paolo, în 
calitate de pârât, la Judecătoria 
Câmpulung Moldovenesc, la data 
de 01 noiembrie 2016, ora 9, dosar 
nr. 1306/206/2016. în proces cu 
Grecu Cornelia, având ca obiect 
prestaţie tabulară.

l Numitul Olariu Cristinel,este 
citat în calitate de pârât în dosarul 
nr 27417/245/2015 aflat pe rolul 
Judecătoriei Iaşi,avand ca obiect 
divort fara minori, în data de 
26.10.2016, ora 08.30, complet 
C12m, în contradictoriu cu recla-
manta Olariu Elena.

l Pîrjol Neta, domiciliată în 
Craiova, str.Rovinari, nr.32, bl.d, 
sc.1, ap.14, este chemată la Jude-
cător ia  Craiova  în  dosar 
12855/215/2015 complet CMF4, 
pentru termen: 22.11.2016, ora 
08.30, pentru partaj în proces cu 
Tutunaru Nicu.

l Se citează în dosar nr. 
2447/278/2011*, la Tribunalul 
Hunedoara numiţii Belu Editha, 
Pop Ianoş Ștefan şi Bocănici 
Hermina, în data de 24.11.2016, în 
proces cu reclamanţii Negoi Alin 
Lucian şi Negoi Nicoleta Elena, 
pentru partaj judiciar - recurs.

l Gusca Cosmin Alexandru, cu 
ultimul domiciliu în Craiova, str.
Tineretului, bl.20A, sc.1, ap.10, 
este citat la Judecătoria Craiova 
pe data de 03.11.2016, ora 10.30, 
CMF3, în calitate de pârât dosarul 
16641/215/2015, având ca obiect 
divorţ.

l Vă anunțăm că în dosarul 
nr.12615/55/2016 al Judecătoriei 
Arad s-a deschis procedura de 
declarare a morții numitului 
German Micsa, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Fiscut, com.
Șagu, jud.Arad, cu invitația ca 
orice persoană care poate oferi 
date pe care le cunoaşte în legă-
tură cu cel dispărut să le comu-
nice Judecătoriei Arad, în termen 
de 2 luni de la data publicării 
prezentului.

l Vă anunțăm că în dosarul 
nr.12616/55/2016 al Judecătoriei 
Arad s-a deschis procedura de 
declarare a morții numitei Kriszit 
Maria, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Fiscut, com.Șagu,cu 
invitația ca orice persoană care 
poate oferi date pe care le 
cunoaşte în legătură cu cel 
dispărut să le comunice Judecăto-
riei Arad, în termen de 2 luni de la 
data publicării prezentului anunț.

l Numitul Stoiljkovici Goran este 
chemat în data de 20.10.2016 în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
390/311/2015 aflat pe rolul Jude-
cătoriei Slatina, ora 9,00, în sala 
nr.2, având ca obiect divorţ.

l Kalanyos Jozsef, cu ultimul 
domiciliu în Sfântu Gheorghe, str. 
Romulus Cioflec, Bl.9, Sc.A, Ap.6, 
jud Covasna, este citat în data de 
01 noiembrie 2016 ora 9.00, la 
Judecătoria Sfântu Gheorghe în 
calitate de INTIMAT în proces cu 
Municipiul Sfantu Gheorghe, în 
calitate de PETENT în Dosar 
nr.4619/305/2016, având obiect: 
înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunităţii.

l Numitul Weidner Peter Josef, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Argentina, localitatea Buenos 
Aires, strada Av. Carvalho, nr.450, 
este citat la Judecătoria Moineşti, 
cu sediul în Moineşti, str.Vasile 
Alecsandri, nr.34, jud. Bacău, 
România pe data de miercuri 9 
noiembrie 2016,  ora 8.00, 
completul nr.11, sala 2, în calitate 
de pârât, în proces cu reclamanta 
Stanuleț Fabiola, în dosarul civil 
n r. 2 5 4 7 / 2 6 0 / 2 0 1 2 ,  p e n t r u 
fond-stabilire paternitate.

l Sucursala Exploatarea Miniera 
Rm. Vâlcea, cu sediul în str. Cpt. 
Negoescu, nr. 15, organizează lici-

tația publică deschisă cu strigare 
în data de 24.10.2016, ora 12.00, la 
sediu său, pentru vânzarea urmă-
toarelor materiale rezultate din 
casări: fier vechi nepregătit; oțel 
inox; aluminiu; cupru (sârmă); 
bronz; plumb. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul 
societății, Biroul Mecano-Ener-
getic în fiecare zi lucrătoare între 
orele 08.00-15.00.

l Biroul Individual Notarial 
Alecsoiu Constantin, cu sediul în 
comuna Mărăcineni, bloc 2, 
parter, jud. Argeş, tel/fax 0248-
212202, îl citează pe numitul 
Răducanu I. Daniel, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în municipiul 
Piteşti, Calea Bucureşti, bloc 20, 
sc. B, ap. 3, jud. Argeş, pe data de 
11.11.2016, ora 16,00, la sediul 
acestui birou notarial, în calitate 
de fiu, pentru a participa la dezba-
terea procedurii succesorale a 
defunctului Răducanu I. Ion, 
decedat la data de: ziua 01, luna 
04, anul 2015, fost cu ultim domi-
ciliu în municipiul Piteşti, str. 
Rovine, bloc 1, scara A, ap. 15, 
jud. Argeş, masa succesorală fiind 
compusă din terenuri situate în 
comuna Merişani, jud. Argeş, 
precum şi o garsonieră situată în 
mun. Piteşti, str. Rovine, bloc 1, 
scara A, ap. 15, jud. Argeş. În 
cazul neprezentării la termenul de 
mai sus, fie daţi în acest sens o 
declaraţie autentică de acceptare/
renunţare a succesiunii, fie desem-
naţi prin procură specială o altă 
persoană să vă reprezinte la 
dezbaterea succesiunii. Dacă nu 
procedaţi la niciuna dintre varian-
tele de  mai sus, veţi fi considerat 
că aţi renunţat la moştenire, conf. 
Art. 1112, Cod civil (4). 

DIVERSE  
l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar vă 
informează că împotriva S. 
GIROM SRL având  CUI 
3095617, J06/388/1992, a fost 
deschisă procedura insolvenţei 
p r i n  S e n t i n ţ a  c i v i l ă  n r. 
552/23.09.2016 din dosar nr. 
707/112/2016 al Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt 
invitaţi să-şi depună cererile de 
creanţe la grefa instanţei în 
temeiul Legii 85/2014.

l VIA INSOLV SPRL Ploieşti, 
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită l ichidator judiciar 
conform sentintei nr. 1015 din 
data de 07.10.2016, pronunţată 
de TribunalulPrahova, Secţia a 
I I - a  C i v i l ă ,  î n  d o s a r u l 
3151/105/2012, anunţă deschi-
derea procedurii generale a fali-
mentului debitoarei Izo Building 
Cons SRL,   com. Dumbrava, sat 
Zănoaga, nr. 268, judeţ Prahova, 
CUI 27600503, J29/1312/2010. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul suplimentar 
al creanţelor este 21.11.2016.
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 
21.12.2016.Termenul pentru 
depunerea eventualelor contes-
taţii formulate împotriva tabe-
lului suplimentar al creanţelor 
este 06.01.2017.Termenul pentru 
solutionarea contestatiilor la 
creantele nascute in cursul proce-
durii si pentru intocmirea  tabe-
lului definitiv consolidat al  
creanţelor este 20.01.2017.

l SC Urbanscapes Growth Three 
SRL anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire 
ansamblu de locuințe colective şi 
spații pentru funcțiuni conexe 
locuirii (comerț, servicii, bar), 
strada Fabrica de Cărămidă, 
nr.3H, max.2S+P+6E, sector 1, 
Bucureşti”. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Bucureşti: Aleea Lacul 
Morii, nr.1, Sector 6, Bucureşti, 
precum şi la adresa titularului: str.
Daniel Danielopolu, nr.2, etaj 5, 
Sector 1, Bucureşti, în zilele de 
luni-vineri, între orele 08.30-12.00. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Bucureşti.       

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform  
sentintei nr. 856 din data de 
13.09.2016, pronunţată de Tribu-
nalul Prahova, Secţia a II-a 
Civilă, în dosarul 506/105/2016, 
anunţă deschiderea procedurii 
simplificate a insolventei debi-
toarei  Mialvi Distribution SRL, 
cu sediul social in sat Romanesti, 
comuna Barcanesti, nr. 459, jud. 
P r a h o v a ,  C I F  2 8 2 0 5 2 8 6 , 
J29/424/2011. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor în tabelul 
suplimentar al creanţelor este 
31.10.2016. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 10.11.2016.
Termenul pentru depunerea even-
tualelor contestaţii formulate 
împotriva tabelului suplimentar al 
creanţelor este de 7 zile de la 
publicarea în BPI a tabelului 
suplimentar.Termenul pentru 
solutionarea contestatiilor la 
creantele nascute in cursul proce-
durii si pentru intocmirea  tabe-
lului definitiv consolidat al  
creanţelor este 05.12.2016.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al SUKI 
GROUP SA desemnat prin Inche-
ierea de sedinta din data de 
07.04.2011, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civilala in dosar nr. 24719/3/2011, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea 
nr.85/2006 împotriva Suki Group 
SA, cu sediul in Bucuresti, str. 
Sighisoara nr.7, sector 2, CUI 
11514830, nr.de ordine in registrul 
comertului  J40/2011/1999. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta 
impotriva SUKI GROUP SA vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucureşti - secţia a VII-a 
Civilã, cu referire la dosarul nr. 
24719/3/2011, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 31.10.2016; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
21.11.2016; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 06.12.2016; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 28.11.2016, ora 
14.00; e) adunarea generala a 
actionarilor SUKI GROUP SA la 
data de 24.10.2016, ora 14.00 la 

sediul administratorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, 
cu unic punct in ordinea de zi 
„Desemnarea administratorului 
special”.  Nedepunerea declaraţiei 
de creanţã la termenul fixat este 
sancţionatã conform art.76 din 
Legea nr. 85/2006.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Inter-
land Broker de Asigurare SRL 
desemnat prin hotararea civila 
din data de 13.10.2016, pronun-
tata de Tribunalul  Bucuresti – 
Secţia a VII-a Civila, in dosar nr. 
1691/3/2016, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura gene-
ra la  prevazuta  de  Legea 
nr.85/2014 împotriva Interland 
Broker De Asigurare SRL, cu 
sediul in Bucureşti, Sectorul 6, Str. 
Cernişoara, Nr. 41, Bloc O11, 
Scara B, Etaj 2, Ap.71, CUI 
25847702, numar de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/8492/2009. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva  Interland Broker De 
Asigurare SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi inregis-
trata  la  grefa  Tribunalul  
Bucuresti – Secţia a VII-a Civila, 
cu referire  la  dosarul  nr. 
1691/3/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 28.11.2016; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 29.12.2016; 
c) termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publi-
carea  in  BPI  a  tabe lu lu i 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 27.01.2016.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al 
C-Jame Active Development SRL 
desemnat prin hotararea civila 
nr.6187 din data de 12.10.2016, 
pronuntata de Tribunalul  Bucu-
resti – Secţia a VII-a Civila, in 
dosar nr. 16894/3/2015, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedura generala prevazuta de 
Legea nr.85/2014 împotriva 
C-Jame Active Development 
SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 3, Str. Prisaca Dornei, Nr. 
8, Bloc D6, Scara A, Etaj 5, Ap. 
101, CUI 19074840, numar de 
ordine in registrul comertului 
J40/15722/2006. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva C-Jame Active Develo-
pment SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalul  
Bucuresti – Secţia a VII-a Civila, 
cu referire  la  dosarul  nr. 
16894/3/2015, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 28.11.2016; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 28.12.2016; 
c) termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar - 7 zile de la publicarea in 

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 mobile. Anul 2016, luna noiembrie, 
ziua 15, ora 13.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 15 
noiembrie 2016, ora 13.00, la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Bointin Vale, din orașul Bolintin Vale, 
str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele 
bunuri mobile, proprietatea debitorului Pahontu Nicusor - Marian cu domiciliul fiscal în localitatea 
Mirsa, județul Giurgiu: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire 
al licitației, exclusiv TVA (Lei); Autoturism Dacia Logan, culoare albastru, s.s. UU1LSDAMH37315921, 
an fabricație 2006, km la bord - 66054, 5.950 lei. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și 
privilegii. 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 al licitației (documentul fi-  
ind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 
după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, 
copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu 
au obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoana 
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. 260 - 261 din Legea 207/2015, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din legea nr. 207/2015, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270.520; 
persoană de contact: Bogdan Elena.
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BPI a tabelului suplimentar; d) 
termen pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv conso-
lidat 27.01.2016.

SOMAȚII  
l Somaţie. Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi că petenta 
Keresztes Maria, a solicitat Jude-
cătoriei Braşov să constate că a 
dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobi-
lului- teren situat în localitatea 
Budila, înscris în cartea funciară 
nr. 100302, la A1, sub nr. top 95, în 
suprafaţă de 1.472 mp, cu îndepli-
nirea condiţiilor prevăzute de art. 
130 alin. 1 din Decret nr. 
115/1938. Persoanele interesate 
pot face opoziţie la Judecătoria 
Braşov, în termen de 30 de zile de 
la data afişării şi publicării 
prezentei somaţii. Somaţia face 
parte integrantă din încheierea 
pronunţată la data de 28.09.2016, 
în dosarul civil nr. 5304/197/2016 
al Judecătoriei Braşov, cu termen 
la data de 23.11.2016, sala J1, ora 
09.00. Prezenta se afişează la 
Judecătoria Braşov, un exemplar 
la Primăria Budila, un exemplar 
la adresa imobilului faţă de care 
se solicită uzucapiunea şi un 
exemplar la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Braşov.

l Somaţie. Prin cererea înregis-
trată sub Dosar nr. 432/246 /2016  
petenta Leucuta Floare-Elena 
CNP, 2401010057056 domiciliata  
in sat Coroi, nr. 159, com. Craiva, 
jud. Arad solicită înscrierea drep-
tului de proprietate in cota de 6/9 
parti, pe titlu de uzucapiune  cu 
jonctiunea posesiei cu antecesorii 
sai asupra imobilului intravilan, 
inscris in CF nr. 300035 Craiva,  
provenit din convesia pe hartie a, 
CF vechi 102 Coroi, compus din 
casa nr.adm.nou 159 (vechi 28),nr. 
top.65 66, in suprafata de 1593 
mp, imobil asupra caruia figu-
reaza ca proprietari tabulari sub 
B1-4 in cota de 6/9 parti Leucuta 
Floare, Leucuta Ana, Leucuta 
Ioan si Leucuta Nicolae. În urma 
acesteia, conform art. 130 din 
Decretul Lege 115/1938 sunt 
somaţi toţi cei interesaţi ca, de 
îndată, să înainteze opoziţie la 
Judecătoria Ineu deoarece ,în caz 
contrar, în termen de o luna de la 
această ultimă publicare se va 
proceda la solutionarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp 
de o luna la Tabla de afisare a 
Judecatoriei Ineu si la Primaria 
comunei Craiva.

l Somaţie. Prin prezenta se 
aduce la cunoştinţa celor intere-
saţi că petentul Drăgan Marcela 
Lenuţa, având domiciliul în com. 
Vama Buzăului, sat Vama Buză-
ului, nr. 635, jud. Braşov, cu domi-
ciliul procesual ales la Braşov, 
B-dul 15 Noiembrie, nr. 43, sc. B, 
ap. 2, a formulat cerere de 
înscriere a dreptului de proprie-
tate potrivit procedurii instituite 
de art. 130 din Decretul- Lege 
115/1938 prin care solicită să se 
constate că a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului teren în supra-
faţă de 46.630 mp, situat în com. 
Vama Buzăului, jud. Braşov, 
înscris în CF 100702 Teliu, nr. top 
4224/2, nr. CF vechi 366 Teliu, cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
de art. 130 din Decretul Lege nr. 
115/1938. Termenul de judecată 
este la data de 16.11.2016, sala J2, 
o r a  1 3 . 0 0 ,  d o s a r  n r . 
10733/197/2016. Persoanele inte-

resate pot face opoziţie la Judecă-
toria Braşov, în termen de o lună 
de la data afişării şi publicării 
prezentei somaţii, care face parte 
integrantă din încheierea de 
şedinţă din data de 21.09.2016, în 
dosarul cu numărul mai sus 
menţionat şi urmează a fi comuni-
cată spre afişare la Primăria Vama 
Buzăului, jud. Braşov, Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Braşov, precum şi la Judecătoria 
Braşov.

ADUNĂRI GENERALE  
l Se convoacă Adunarea Gene-
rală a Asociaţiei Crescătorilor de 
Ovine şi Caprine Teleorman, în 
data de 10.11.2016, ora 11,00 la 
căminul cultural din comuna 
Dobroteşti, jud. Teleorman cu 
următoarea ordine de zi: 1. Stabi-
lirea calităţii de membru al asoci-
aţiei; 2. Actualizarea statutului 
asociaţiei; 3. Prezentarea situaţiei 
financiar-contabile şi Raportul 
comisiei de cenzori; 4. Validarea 
sau alegerea Consiliului de admi-
nistraţie şi a Comisiei de cenzori; 
5. Aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru trim. IV 2016 
şi anul 2017; 6. Alegerea preşedin-
telui şi a vicepreşedintelui asocia-
ţiei. 7. Diverse. 

LICITAȚII  
l SC Teomed Logistic Parc SRL, 
prin administrator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a bunului imobil situat in 
loc Bucov, Soseaua D.N. 1B, 
Parcela 2249/7; 8; 9; 10; 11; Tarla: 
56, jud. Prahova, compus din 
teren intravilan, in suprafata 
masurata de 27.864 mp, suprafata 
in acte de 27.863 mp si urmatoa-
rele constructii C1 – Hala (spatii 
depozitare; birouri; anexe) 
S+P+1E, SC desfasurata de 987 
mp, la pretul de 2.214.600 lei, 
valoarea fiind stabilita de evalua-
torul C.E.C. Bank. Licitaţiile vor 
avea loc pe data de: 21.10.2016, 
2 5 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  2 7 . 1 0 . 2 0 1 6 , 
0 1 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  0 3 . 1 1 . 2 0 1 6 , 
0 8 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  1 0 . 1 1 . 2 0 1 6 , 
15 .11 .2015 ,  17 .11 .2016  s i 
22.11.2016, orele 12.00, în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l Aeroclubul României cu sediul 
în Bucureşti, sector 1, B-dul 
Lascăr Catargiu, nr. 54, organi-
zează licitaţie publică deschisă 
pentru închirierea următoarelor 
spaţii în incinta AT Craiova, 
comuna Podari, Şos. Craiova 
-Calafat, km 4,5, judeţul Dolj. 
-Spaţiu în clădirea administrativă 
în suprafaţă de 14 mp -destinaţie 
-Spaţiu birouri. Data limită 
pentru depunerea ofertelor este 
25.10.2016, ora 10.00 la sediul AR. 
Data de deschidere a ofertelor 
este 25.10.2016, ora 12.00. -Teren 
în suprafaţă de 4 mp -destinaţie 
-Amplasare panou publicitar. 
Data limită pentru depunerea 
ofertelor este 25.10.2016, ora 
10.00 la sediul AR. Data de 
deschiderte a ofertelor este 
25.10.2016, ora 14.00. Spaţiile se 
vor închiria pentru o perioadă de 
5 ani. Caietele de sarcini se vor 
ridica de la sediul AR. Tel/fax 
021.312.36.19.

l Oraşul Sîngeorz-Băi, cu sediul 
în Sîngeorz-Băi, str.Izvoarelor, 
nr.2, jud.Bistriţa-Năsăud, cod 
425300, telefon/fax: 0263.370.749, 

cod fiscal: 4347321, persoană de 
contact :  Larionesi  Florin, 
Compartiment Achiziţii publice, 
e-mail: larionesif@yahoo.com. 
Obiectul concesiunii: o suprafaţă 
de 4.038 metri pătraţi teren extra-
vilan, proprietate privată a 
oraşului. Documentaţia va putea 
fi achiziţionată începând cu data 
publicării anunţului şi până în 
data de 26.10.2016, de luni până 
vineri, între orele 09.00-13.00, de 
la secretariatul Primăriei. Preţul 
documentaţiei de atribuire: 20Lei, 
plăţi în numerar la caseria conce-
dentului. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 26.10.2016, 
e-mail: larionesif@yahoo.com. 
Termenul-limită de depunere a 
ofertelor: 03.11.2016, ora 9.00. 
Ofertele în plic închis se depun la 
secretariatul Primăriei Oraşului 
Sîngeorz-Băi. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 04.11.2016, 
ora 10.00, în Sala de Consiliu a 
Primăriei Oraşului Sîngeorz-Băi. 
Plicurile sigilate se predau comi-
siei de evaluare la termenul fixat 
pentru deschiderea lor. Soluţio-
narea litigiilor apărute în legătură 
cu atribuirea, încheierea, execu-
tarea, modificarea şi încetarea 
contractului de concesiune, 
precum şi a celor privind acor-
darea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor dreptului 
comun. Acţiunea în justiţie se 
introduce la Judecătoria în a cărei 
rază de competenţă îşi are sediul 
concedentul. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către RA 
Monitorul Oficial SA, în vederea 
publicării, este 11.10.2016. 

l Oraşul Sîngeorz-Băi, cu sediul 
în Sîngeorz-Băi, str.Izvoarelor, 
nr.2, jud.Bistriţa-Năsăud, cod 
4 2 5 3 0 0 ,  t e l e f o n / f a x : 
0263.370.749, cod fiscal: 4347321, 
persoană de contact: Larionesi 
Florin, Compartiment Achiziţii 
publice, e-mail: larionesif@
yahoo.com. Obiectul concesiunii: 
o suprafaţă de 872 metri pătraţi 
teren extravilan, proprietate 
privată a oraşului. Documentaţia 
va putea fi achiziţionată înce-
pând cu data publicării anun-
ţu lu i  ş i  până  în  data  de 
26.10.2016, de luni până vineri, 
între orele 09.00-13.00, de la 
secretariatul Primăriei. Preţul 
documentaţiei de atribuire: 
20Lei, plăţi în numerar la caseria 
concedentului. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
26.10.2016, e-mail: larionesif@
yahoo.com. Termenul-limită de 
depunere a ofertelor: 03.11.2016, 
ora 9.00. Ofertele în plic închis se 
depun la secretariatul Primăriei 
Oraşului Sîngeorz-Băi. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
04.11.2016, ora 10.00, în Sala de 
Consiliu a Primăriei Oraşului 
Sîngeorz-Băi. Plicurile sigilate se 
predau comisiei de evaluare la 
termenul fixat pentru deschi-
derea lor. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modifi-
carea şi încetarea contractului de 
concesiune, precum şi a celor 
privind acordarea de despăgubiri 
se realizează potrivit prevederilor 
dreptului comun. Acţiunea în 
justiţie se introduce la Judecă-
toria în a cărei rază de compe-
tenţă îşi are sediul concedentul. 
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către RA Monitorul 
Oficial SA, în vederea publicării, 
este 11.10.2016. 

l Tribunalul Bucureşti, Secţia a 
VII-a Civilă, b-dul Unirii, nr.37, 

sector 3, Bucureşti,  Dosar 
nr.50396/3/2011, Debitoare: SC 
D a c r i s  G r o u p  S R L , 
J40/3276/1999; CUI: 11730914. 
Anunţ privind valorificarea prin 
licitaţie publică a bunurilor 
imobile aparţinând SC Dacris 
Group SRL, societate în lichidare. 
Subscrisa Ion şi Asociaţii SPRL, 
cu sediul în Bucureşti, sect.3, 
b-dul Unirii, nr.64, bl.K4, sc.4, etaj 
2, ap.96; CIF: nr.RO30709773; 
RFO II -0618, tel.021.320.45.25; 
fax: 021.320.41.80, e-mail: insol-
venta@ionsiasociatii.ro; www.
ionsiasociatii.ro, în calitate de 
lichidator judiciar al SC Dacris 
Group SRL, societate în faliment, 
aduce la cunoştinţa publică urmă-
toarele: În condiţiile art.116 şi 
urmat din Lg.85/2006, la data de 
25 noiembrie 2016, ora 13.00, la 
sediul lichidatorului din Bucu-
reşti, sect.3, b-dul Unirii, nr.64, 
bl.K4, sc.4, etaj 2, ap.96, se organi-
zează licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri 
imobile: 1.Spaţiu Comercial, 
număr de Carte Funciară 4308, în 
suprafaţă utilă 88.47mp, situat la 
parter, identificat cu număr cadas-
tral 4308/0;4 şi suprafaţa de 
5.67mp, situat la mezanin, identi-
ficat cu nr.cadastral 4308/MN;4, 
situat în Bucureşti, b-dul Octavian 
Goga, nr.14, bl.M61/tronson 2 
parţial, sc.2, parter, sector 3; Preţ 
pornire licitaţie: 122.000.00Euro. 
2.Spaţiu Comercial, număr Carte 
Funciară 219995-C1-U56, în 
suprafaţă construită de 79.58mp, 
număr cadastral 219995-C1-U56, 
împreună cu cota indiviză de 
teren aferent spaţiului, în supra-
faţă de 19,22mp, situat în Bucu-
reşti, b-dul Octavian Goga, nr.22, 
bl.M63, sc.2, parter, sector 3; Preţ 
pornire licitaţie: 131.000.00Euro. 
Valorile nu includ TVA. Preţul de 
pornire a fost stabilit conform 
Raportului de evaluare realizat de 
SC Quest Partners SRL, membru 
Anevar. Pasul de licitaţie este de 
5.000Euro, peste preţul de 
pornire. Imobilele vor fi licitate 
separat. Cele două active au 
următoarele sarcini: -Spaţiu 
Comercial situat în Bucureşti, 
b-dul Octavian Goga, nr.22, 
bl.M63, sc.2, parter, sector 3; 
-Somaţie de plată pentru suma de 
1.024.550,06Lei; -Drept de servi-
tute de trecere pentru încăperea 
nr.6. Spaţiu Comercial situat în 
Bucureşti, b-dul Octavian Goga, 
nr.14, bl.M61/tronson 2 parţial, 
sc.2, parter, sector 3; -Ipotecă în 
favoarea BRD-Sucursala Târgu 
Jiu pentru suma de 200.000Euro; 
-Ipotecă în favoarea BRD-Sucur-
sala Târgu Jiu pentru suma de 
160.000Euro. Bunurile imobile 
vor fi dobândite de adjudecatar 
libere de orice sarcini, precum 
ipoteci, garanţii reale, mobiliare 
sau drepturi de retenţie, de orice 
fel, ori măsuri asiguratorii consti-
tuite de societate conform art.53 
din Lg.85/2006 şi în condiţiile 
art.120 din Legea nr.85/2006, 
privind procedura insolvenţei. 
Pentru a participa la licitaţie, 
ofertanţii sunt obligaţi să depună 
la sediul lichidatorului judiciar, 
din Bucureşti, b-dul Unirii, nr.64, 
bl.K4, sc.4, etaj 2, ap.96, sector 3, 
CIF: nr.RO30709773; RFO 
II-0618, tel.021.320.45.25, fax: 
021.320.41.80, e-mail: insolventa@
ionsiasociatii.ro, cel mai târziu cu 
24 ore înainte de începerea licita-
ţiei, o ofertă de cumpărare şi 
dovada consemnării cauţiunii de 
10% din preţul de pornire a licita-
ţiei pentru bunurile imobile pe 
care intenţionează să le cumpere, 

în contul SC Dacris Group SRL, 
în faliment, deschis la BRD 
D e c e b a l ,  n r . : 
RO48BRDE441SV92050714410, 
precum şi: Participanţii persoane 
juridice: -copie după certificatul 
de înmatriculare al societăţii; 
-copie după codul de identificare 
fiscală al societăţii; -delegaţie 
reprezentant legal semnată de 
conducătorul unităţii, în original; 
-copie după actul de identitate CI/
BI pentru delegat; Participanţii 
persoane fizice: -copie după actul 
de identitate CI/BI. Nedepunerea 
acestor acte va conduce la elimi-
narea potenţialului licitator de la 
şedinţa de licitaţie. Regulamentul 
de vânzare a fost publicat în BPI 
şi poate fi consultat la sediul lichi-
datorului judiciar. Informaţii 
suplimentare la telefonul: 
021.320.45.25, fax: 021.320.41.80 
sau e-mail: insolventa@ionsiasoci-
atii.ro. Lichidator judiciar: Ion şi 
Asociaţii SPRL, prin asociat coor-
dinator: av.Adrian Ion. 

l 1.Denumirea, adresa, numărul 
de fax, adresa de e-mail ale auto-
rităţii contractante şi ale biroului 
de la care se pot obţine, după caz, 
informaţii suplimentare: Comuna 
Auşeu, localitatea Auşeu, nr.32, 
j u d e ţ u l  B i h o r,  t e l e f o n : 
0 0 4 . 0 2 5 9 . 4 4 7 . 0 3 6 ,  f a x : 
004.0259.447.036, e-mail: prima-
riauseu@yahoo.com. 2. Hotărârea 
privind stabilirea modalităţii de 
ges t iune :  HCL nr.43  d in 
27.04.2016, HG nr.717/2008. 3.
Aria teritorială unde urmează a se 
presta/ furniza serviciul/ activi-
tatea: localitatea Luncşoara, 
judeţul Bihor. 4. Serviciul/ activi-
tatea care urmează să fie prestat/
prestată furnizat /furnizată /deta-
liat/ detaliată pe activităţi: Dele-
garea gestiunii serviciului de apă 
şi canalizare din aria administra-
tiv-teritorială a comunei Auşeu, 
judeţul Bihor; serviciul de alimen-
tare cu apă cuprinde totalitatea 
activităţilor necesare pentru: 
captarea apei brute, din surse de 
suprafaţă sau subterane; tratarea 
apei brute; transportul apei pota-
bile şi /sau industriale; înmagazi-
narea apei; distribuţia apei 
potabile şi /sau industriale; -servi-
ciul de canalizare cuprinde totali-
tatea acţiunilor şi activităţilor 
necesare pentru: colectarea, 
transportul şi evacuarea apelor 
uzate de la utilizatori la staţiile de 
epurare; epurarea apelor uzate şi 
evacuarea apei epurate în emisar; 
colectarea, evacuarea şi tratarea 
adecvată a deşeurilor din gurile de 
scurgere a apelor pluviale şi asigu-
rarea funcţionalităţii acestora; 
evacuarea, tratarea şi depozitarea 
nămolurilor şi a altor deşeuri simi-
lare derivate din activităţile 
prevăzute mai sus; evacuarea 
apelor pluviale şi de suprafaţă din 
intravilanul localităţilor. 5.Durata 
contractului de delegare a gesti-
unii: 20 de ani. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi de 
fax şi adresa de e-mail ale biro-
ului/ persoanei de la care se poate 
solicita documentaţia de delegare, 
precum şi modalităţile de obţinere 
a documentaţiei: Registratura 
Primăriei Auşeu, localitatea 
A u ş e u ,  n r . 3 2 ,  t e l : 
0 0 4 . 0 2 5 9 . 4 4 7 . 0 3 6 ,  f a x : 
004.0259.447.036, Comuna 
Auşeu, judeţul Bihor, persoană de 
contact: Cuc Aurel. 7.Dacă este 
cazul, costul şi condiţiile de plată 
în vederea obţinerii documentaţiei 
de delegare: Nu este cazul. 8.
Termenul-limită de depunere a 
ofertelor, data şi ora, adresa la 

care se depun/transmit ofertele: 
data: 18.11.2016, ora 10.00, 
Primăria Auşeu, localitatea 
Auşeu, nr. 32, comuna Auşeu, 
judeţul Bihor. 9.Data, ora şi locul 
deschiderii ofertelor: data: 
18.11.2016, ora 11.00, Primăria 
Auşeu, localitatea Auşeu, nr.32, 
comuna Auşeu, judeţul Bihor. 
10.Dacă este cazul, garanţiile 
solicitate: 2.500 de lei, comuna 
Auşeu, localitatea Auşeu, nr.32, 
judeţul Bihor, cod fiscal: 4390488, 
Tr e z o r e r i a  A l e ş d ,  c o n t : 
RO45TREZ0815006XXX000046. 
11.Durata de valabilitate a ofertei: 
90 de zile. 12. Pagina web pe care 
este disponibilă documentaţia:-

PIERDERI  
l Pierdut numărul de ordine 
DGRFPB Ids Laboratories. 
Relații la 0733.103.224.

l Pierdut Proces-verbal preda-
re-primire receptie din 17.11.1983 
pt apart nr.8 din Soseaua Oltenitei 
nr.8, sector. 4, pe numele Marin 
Florin si Marin Sevastiea. Il declar 
nul.

l Pierdut Contract nr. 1442/1970 
si Proces-verbal pe numele Simio-
nescu Margareta (fosta Chiriac). 
Le declar nule.

l Pierdut Proces-verbal preda-
re-primire receptie pt apart 8, din 
30.11.1985 pe numele Dragnea 
Ion. Il declar nul.

l BCR-Agent ia  Otopeni , 
CUI.15223566, pierdut Registru 
Unic de Control. Declaram nul.

l Pierdut legitimatie student 
emisa de: Academia de Studii 
Economice din: Bucuresti pe 
numele Lungu S. Alexandra 
Simona. Declar nula. 

l Pierdut licenţă paraşutist 
1554P şi carnet de zbor emise de 
Aeroclubul României pentru 
Mihai Remus Laurenţiu.

l Pierdut tăbliţă număr înmatri-
culare B11396, emisă de Primăria 
Municipiului Bucureşti pe numele 
Cernea Gabriel.

l Subscrisa SC Dafi Consult 
Invest SRL, cu sediul în Bucu-
reşti, Sector 1, Str.Horia Măce-
lariu, nr.29-31, Bl. 11/3, Sc.A, Et.2, 
a p . 6 ,  C U I : 1 5 0 0 8 5 8 4 , 
J40/11490/2002, anunţ pierderea 
certificatului de înregistrare seria 
B, nr.1336286 emis la 16.04.2008 
de ORC Bucureşti, împreună cu 
certificatul constatator anexă la 
acesta. Le declar nule.

l PFA Csaholczi Anca Mariana, 
CUI 26888662; F30/467/2010 
Pierdut Certificat Înregistrare si 
cele 2 certificate de constatare. 
Declar nule.

l În data de 13.10.2016 s-a furat 
geanta de serviciu a avocatului 
Tunaru Nicolae cu următoarele: 
chitanţierele seria TRCNT nr. 
451-500; 501 - 550 şi  551 - 600; 
carnet cu împuterniciri avocaţiale 
seria IATRAV nr. 40451- 40500; 
carnet cu contracte de asistenţă 
juridică seria CJTRAV nr. 33801- 
33850; ştampilă rotundă R40, 
culoare albastră, cu inscripţia: 
Uniunea Naţională a Barourilor 
din România- Baroul Teleorman 
- Nicolae Tunaru Cabinet de 
avocat; roba cu insigna de avocat. 
Le declar nule.

ANUNȚURI




