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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Societate angajeaza mecanic
reparatii masini unelte si linii de
asamblare. Se cer cunostiinte de
pneumatica, hidraulica, cinematica si mecanica.Disponibilitate
de lucru in 3 schimburi, weekend.
Contact:-0722.518.576; angajariresurseumane.ir@gmail.com
l Casa de Asigurări de Sănătate
Ilfov, cu sediul în Bucureşti, str.
Av. Popişteanu 46, Sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie
vacante de Consilier cl. I, gr.
superior, minim 9 ani vechime în
specialitate medicală şi Consilier
cl. I, gr. debutant –specialitate
economică. Concursul va avea
loc în data de 03.03.2016, ora
9.00 –proba scrisă şi în data de
05.03.2016, ora 13.00 –interviul,
la sediul C.A.S. Ilfov. Relaţii
suplimentare la tel.
021.224.19.82, int. 223.
l Academia Română-Filiala
Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr.
8, Iaşi, în data de 23 februarie
2016, ora 10,00 , organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual conform HG
286/23.03.2011 (actualizat), de
paznic, normă întreagă, perioadă
nedeterminată, din cadrul
Biroului Tehnic Administrativ.
Condiţii: studii generale, atestat

profesional, potrivit prevederilor
Legii nr. 333 din 8 iulie 2003
privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor. Termenul de depunere a dosarelor este 15 februarie
2016, ora 10,00 . Relaţii suplimentare la telefon 0332101115,
Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.
l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane organizează la sediul
său din loc. Deva, B-dul 1
Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a
postului contractual de execuție
vacant de: SUPRAVEGHETOR
MUZEU - studii medii, normă
întreagă, în cadrul Secției de
Arheologie Sarmizegetusa – 1
post; concursul va avea loc în
data de 23.02.2016, ora 09:00 proba scrisă și în data de
29.02.2016, ora 09:00 – interviul.
Dosarele de participare la
concurs vor fi depuse până la
data de 15.02.2016, ora 1400 la
sediul instituției, biroul Resurse
Umane. Persoană de contact:
Iacob Paul Laurenţiu, tel /fax
0254/216750/212200, int. 23.
l Direcţia Generală de Poliţie
Locală şi Control a Municipiului
Bucureşti organizează concurs/
examen de ocupare a postului
contractual vacant de șofer, din

LUNI / 1 FEBRUARIE 2016
cadrul Direcției Logistică, Organizare și Mobilizare, Compartimentului Aprovizionare: -1 post
șofer, nivel de studii generale/
medii. Vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului este de 5 ani. Proba
scrisă va avea loc în data de
23.02.2016, ora 10.00 la sala de
conferinţe a instituţiei şi interviul în data 25.02.2016 începând
cu ora 10.00 la sala de conferinţe
a instituţiei. Dosarele vor fi
depuse până la data de
12.02.2016 ora 16.00 la sediul
Direcţiei Generale de Poliţie
Locală şi Control a Municipiului
Bucureşti, Serviciul Resurse
Umane Securitate și Sănătate în
Muncă- B-dul Libertății, nr. 18,
Bloc 104, Sector 5. Bibliografia,
condiţiile generale şi specifice
prevăzute în fişa postului,
condiţiile necesare ocupării
postului, vor fi afişate la sediul
instituţiei. Relaţii suplimentare
la telefon– 021/5391425.
l Spitalul Municipal „Costache
Nicolescu”, cu sediul în localit a t e a D r ă g ă ş a n i , S t r. D r.
Bagdasar, nr. 2, Judeţul Vâlcea,
organizeazã concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: Asistent medical
generalist- 4 posturi conform
HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: Proba
scrisă în data de 23.02.2016, ora

10.00, Proba interviu în data de
24.02.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Studii: PL, SSD, S, Certificat
membru OAMMGR. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs până la data de:
15.02.2016 la sediul Spitalului
Municipal ,,Costache Nicolescu”
Drăgăşani. Relaţii suplimentare
la sediul: Spitalului Municipal
,,Costache Nicolescu”
Drăgăşani, persoana de contact:
To s u S i l v i a
telefon:
0250.812.201/02/03 int.110.
l Institutul de Cercetări
Juridice ”Acad. Andrei
Rădulescu” al Academiei
Române organizează concurs
pentru ocuparea unui post
vacant de: Contabil șef, normă
întreagă, perioadă nedeterminată. Concursul se organizează
la sediul Institutului de Cercetări
Juridice, Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie
nr.13, Aripa Est, et. IV, în data de
23 februarie 2016, ora 10.00,
proba scrisă. Concursul se va
desfăşura în 3 etape, după cum
urmează: -Etapa I– selecţie
dosare- 15 februarie 2016;
-Etapa II– proba scrisă- 23
februarie 2016, ora 10.00; -Etapa
III– interviu- 29 februarie 2016,
ora 10.00. Condiţii Specifice:
Pentru postul de Contabil Şef (S)
gradul I- Conducere: -studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; -vechime în
specialitatea studiilor, minim 10
ani. Dosarele de concurs vor
conţine documentele prevăzute
în art.6 al Regulamentuluicadru, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie
2011 -cu modificările și
completările ulterioare, privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Documentele de
înscriere la concurs vor fi prezentate şi în original, în vederea
verificării şi certificării. Dosarele
de înscriere se depun în termen
de 10 de zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a, până pe data de 12 Februarie 2016, ora 14,00, la sediul
Institutului de Cercetări
Juridice, Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie
nr.13, Aripa Est, et. IV, la camera
4.203, de luni până vineri între
orele 9.00-4.00. Bibliografia şi
Tematica vor fi afişate la sediul
instituţiei şi pe site-ul Institutului
de Cercetări Juridice, (www.icj.
ro/Noutati/Anunturi). Relaţii
suplimentare la nr. de telefon
40(21)318.81.06, interior 2400;
persoană de contact: Iolanda
Vasile.
l Spitalul Clinic de Urgenţă
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul
în Bucureşti, Şoseaua Berceni nr.
12, Sector 4, organizează
concurs pentru ocuparea pe
durată determinată a

următoarelor posturi temporar
vacante în cadrul structurilor
organizatorice din spital după
cum urmează: - 0,5 post de
contabil II (M) 6 luni vechime in
specialitate; 0,5 post de contabil
debutant (M) fara vechime in
specialitate. - 1 post de asistent
medical (PL), specialitatea
radiologie; 6 luni vechime in
specialitate. Concursul se va
desfăşura la sediul instituţiei şi
va cuprinde trei probe, astfel: 1.
proba scrisă – 18.02.2016, ora
09.00., în amfiteatrul centrului
de excelenţă în neurochirurgie.
2. proba practică – 23.02.2016,
ora 09.00., în cadrul structurilor
organizatorice. 3. interviul –
26.02.2016, ora 09.00., în cadrul
structurilor organizatorice.
Persoanele interesate pot depune
dosarul de înscriere în perioada
08.02.2016-12.02.2016 (inclusiv),
ora 14.00, la sediul spitalului Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon 021 334 30 25, interior
1122 și 1123 Serviciul
R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului
www.bagdasar-arseni.ro.
l Agenţia Municipală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti,
sector 5, Str Spătaru Preda, nr.
12, scoate la concurs, în data de
03.03.2016, ora 09:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Consilier
juridic, grad profesional debutant–Compartiment Juridic,
Contencios şi Relaţii cu Publicul.
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 în domeniul
juridic; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Power Point,
Internet; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AMOFM Bucureşti.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Covasna, cu sediul în Sfântu
Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore
Bălan, nr.14, scoate la concurs, în
data de 03.03.2016, ora 09:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Referent,
grad profesional superior–
Compartiment Medierea
Muncii, Consiliere, Orientare şi
Formare Profesională. Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate
– studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Covasna.

l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Gorj,
cu sediul în Târgu Jiu, Str.Lt.
Col. D-tru Petrescu, nr.1, scoate
la concurs, în data de
03.03.2016, ora 09:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: 1.
Consilier, grad profesional superior- Compartiment Control,
Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a
Debitelor. 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, în domeniul ştiinţelor
juridice sau ştiinţelor economice;
Vechime minimă în specilitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20
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
MUREŞ, cu sediul în Târgu
Mureş, Str. Iuliu Maniu, nr.2,
scoate la concurs, în data de
03.03.2016, ora09:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următoarele posturi temporar
vacante: Auditor, grad profesional principal–Compartiment
Audit Public Intern. Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
economice, administrative sau
juridice; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 5 ani;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point,
Internet; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Inspector, grad profesional principal–Compartiment
Analiza Pieţei Muncii, Programe
de Ocupare şi Implementare
Măsuri Active. Condiţii specifice
de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie temporar vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Mureş.
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l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Neamţ, cu sediul în Piatra
Neamţ, Str. Privighetorii, nr.21,
scoate la concurs, în data de
03.03.2016, ora 09:00(proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: consilier,
grad profesional superior–
C o m p a r t im e n t C e n t r u d e
Formare Profesională. 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, Power
Point, Internet; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Neamţ.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
SĂLAJ, cu sediul în Zalău, Str.
T. Vladimirescu, nr.8, scoate la
concurs, în data de 03.03.2016,
ora09:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
consilier, grad profesional superior – Compartiment Control,
Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi Executare Silită a
Debitelor. 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 în domeniul economic;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point,
Internet; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Sălaj.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Satu
Mare, cu sediul în Satu Mare, Str
I. Ghica, nr.36, scoate la
concurs, în data de 03.03.2016,
ora 09:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Consilier, grad profesional superior- Compartiment Achiziţii
Publice, Administrativ, Protecţia
Muncii şi PSI. 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 specilitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Curs expert achiziţii publice;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de

adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul
AJOFM Satu Mare.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Teleorman, cu sediul în Alexandra, Str. Dunării, nr.1, scoate
la concurs, în data de
03.03.2016, ora 09:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următoarele posturi vacante: 1.
Consilier, grad profesional asistent- Punct de Lucru Videle.
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 specilitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 1 an; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; 2. Consilier, grad profesional debutant- Agenţia Locală
Turnu-Măgurele. 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; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul
AJOFM Teleorman.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Tulcea, cu
sediul în Tulcea, Str. Grigore
Antipa nr.10, scoate la concurs,
în data de 15.02.2016, ora
09:00(proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post
temporar vacant: Consilier, grad
profesional superior– Compartiment Monitorizare Proiecte din
FSE. Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
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 Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Vâlcea, cu
sediul în Râmicu Vâlcea, Str.
Dacia nr. 8, Bl. Transcozia scoate

la concurs, în data de 15.02.2016,
ora 09:00, (proba scrisă) la sediul
agenţiei, următorul post
temporar vacant: Consilier, grad
profesional superior– Punct de
Lucru Călimăneşti. Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Vâlcea.

PRESTĂRI SERVICII
l Pentru sudare, taierea cu
plasma, comercializam: pistolete,
piesele de schimb, consumabile,
diverse accesorii: durofil.ro

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând 2 Firme de CadastruBotoşani, autorizate clasa I
respectiv clasa II-a de către
ANCPI, cu sediu proprietate,
autoturisme, aparatură de
specialitate şi contracte în derulare. Telefon 0740.154.966.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vand teren în intravilanul
comunei Crevedia, în suprafaţa
de 82000 m2 la preţul de 15
Euro/m2. Relaţii la telefon
0735.123.000.

CITAȚII
l Se citează Purcărea Mariana
la Judecătoria Buzău, în dosar
7880/200/2015, cu termen la
15.02.2016, în proces cu
Purcărea Mihăiță, pentru divorț.
l Este citată Ţurcanu Ileana
(Elena) pentru data de
23.02.2016, orele 8.30, la
Judecătoria Botoşani, în dosarul
nr. 14245/193/2014, având ca
obiect contestaţie executare în
contradictoriu cu Caciuc
Eugenia şi Caciuc I. Eugenia.
l Istrate Ionela Elena, cu domiciliul în mun. Dorohoi, jud.
Botoşani, reclamant în dosar nr.
3521/222/2015, având ca obiect
,,divorţ” citează la Judecătoria
Dorohoi în data de 3 martie 2016
pe Istrate Marius, în calitate de
pârât, cu domiciliul necunoscut.
l Asociaţia de Proprietari
Creţulescu, cu sediul în Piteşti,
str. Dr. Nicolae Creţulescu, bl.
A4a, sc. B, citează prin publicitate pe numiţii Diaconescu Elena
şi Diaconescu Ion Sorin, cu
ultimul domiciliu în Piteşti, str.
Dr. N.Creţulescu, bl. A4a, sc. B,
ap. 4, jud. Argeş, pe data de 18
februarie 2016, orele 8,30,
urmând a se prezenta la
Judecătoria Piteşti în Dosarul nr.
9326/280/2015, având ca obiect
Pretenţii.

DIVERSE
l SC Hunt Oil Company Of
Romania SRL anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Foraj
vertical de explorare Largu 1 –
varianta 1” propus a fi amplasat
comuna Rusesu, extravilan,
judeţul Buzău. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului din
Buzău, str. Democraţiei, nr.11 şi
la sediul titularului din municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti –
Ploieşti, nr. 19-21, etaj 4, sector 1,
în zilele de luni – vineri, între
orele 8-16. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
A.P.M. Buzău din municipiul
Buzău, Str. Democraţiei, nr.11,
până pe data de 05.02.2016.
l SC OMV PETROM SA
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “Lucrări de echipare şi
conducte amestec sondele H3,
H12, H13 Independentă, în
comuna Schela, judeţul Galaţi”,
propus a fi realizat în com.
Schela, jud. Galaţi. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Galaţi,
str. Regiment 11 Şiret, nr.2 şi la
sediul SC OMV PETROM SA,
cu sediul în Bucureşti, str.
Coralilor nr.22, în zilele de luni joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri
între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Galaţi, din
Galaţi, str. Regiment 11Siret nr.
2, până la data de 05.02.2016.
l Administratorul judiciar al
Stoica Gheorghe ‘’Lucrări Agricole’’ Întreprindere Individuală,
cu sediul în com. Colceag, sat
Vâlcele, nr.215, jud. Prahova,
F29/2/2006, CUI 18265779, notifică debitoarea, creditorii şi ORC
P r a h o v a c ă î n d o s . n r.
7813/105/2015, af lat pe rolul
Tribunalului Prahova s-a dispus
deschiderea procedurii generale
a insolvenţei împotriva debitoarei, stabilindu-se: termenul
limită pentru depunerea
declaraţiei de creanţă (timbrată
cu 200 lei) este 11.03.2016;
termenul limită de depunere de
către creditori a opoziţiilor la 10
zile de la primirea notificării şi
termenul de soluţionare a
opoziţiilor la 10 zile după formularea acestora; termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 31.03.2016;
termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi
pentru definitivarea tabelului
creanţelor este 22.04.2016. Rel.
Administrator judiciar Carduelis
Consulting IPURL, Ploieşti, str.
Cerceluş, nr.33, jud. Prahova.
Tel. 0722.634.777/0344.809.816.

LICITAȚII
l Se reia licitaţia organizată de
Şcoala Gimnazială Nr. 150
pentru închirierea unui spaţiu cu
suprafaţa de 15mp în data de
8.02.2016 la ora 10.00.
l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării
nr.139, cod fiscal 4652660, orga-

nizează licitaţie publică pentru
vânzarea unui teren in suprafaţa
de 335,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat
in strada Alexandru Ghica, nr.
107B. Licitaţia va avea loc în
data de 23.02.2016 orele 11:00 la
sediul Primăriei Municipiului
Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate
fi studiată şi achiziţionată,
contra cost, la sediul Primăriei
municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel.
0247317732, int.132, fax.
0247317728.” Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul
Valorificare Patrimoniu din
cadrul Primăriei municipiului
Alexandria , telefon 0247317732,
int.132.
l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării
nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru
vânzarea unui teren in suprafaţa
de 58,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in
strada Dunării, zona bl. I24 în CV
81. Licitaţia va avea loc în data de
23.02.2016 orele 11:00 la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139. Documentaţia de licitaţie poate fi
studiată şi achiziţionată, contra
cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732,
int.132, fax. 0247317728.” Informaţii suplimentare se pot obţine
la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon
0247317732, int.132.
l D e b i t o r u l S C A LT O
ADPROD SRL -în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații S.P.R.L., scoate la
vânzare: -Teren în suprafață de
775,09 mp și construcțiile de pe
acesta, cu o suprafață totală
construită la sol de 482,09 mp,
situat în Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 102, jud. Ilfov. Prețul de
pornire al licitației este de 98.100
euro exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini este de 1.000 lei
exclusiv TVA. Participarea la
licitație este condiționată de
consemnarea în contul nr.
RO88PIRB4218767493001000,
deschis la Piraeus Bank
România până la data și ora
stabilită pentru ședința de licitație, a garanției de 10% din
prețul de pornire al licitației și de
achiziționarea până la aceeași
dată a Caietului de sarcini.
Caietul de sarcini poate fi achitat
în contul lichidatorului judiciar
nr. RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK Sucursala
Dorobanți sau în numerar la
sediul acestuia din București str.
Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203,
sector 1. Prima ședință de licitație a fost fixată în data de
15.02.2016, ora 14.00, iar dacă
acesta nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de
licitații vor fi în data de:
29.02.2016, 14.03.2016 și
28.03.2016, ora 14.00. 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 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
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l Primaria comunei Platonesti
cu sediul in comuna Platonesti,
judetul Ialomita, nr tel/fax
0243.279.120, organizarea in
data de 26.02.2016, ora 10:00,
licitatie publica avand ca obiect
inchirierea unui spatiu, proprietate private a comunei Platonesti, in suprafata totala de 14,20
mp situate in cadrul distensarului uman al comunei Platonesti si destinat – punct
farmaceutic uman. Criteriul
utilizat pentru atribuirea
contractului de inchiriere este
prin licitatie publica deschisa cu
oferta in plic sigilat, cu conditia
respectarii specificatiilor tehnice
din caietul de sarcini. Un exemplar din documentatia de
atribuire se poate obtine de la
sediul primariei Platonesti, in
urma unei solicitari scrise. Data
limita pentru solicitarea clarificarilor este 19.02.2016. Informatiile privind ofertele: Data
limita de depunere a ofertelor:
23.02.2016, ora 15:00. Adresa la
care trebuie depusa oferta:
Comuna Platonesti, jud. Ialomita, Str. Fetesti nr. 18, la registratura unitatii. Numarul de
exemplare in care trebuie depusa
fiecare oferta: un exemplar.
Sedinta publica de deschidere a
ofertelor se va desfasura in data
de 26.02.2016, ora 10:00 la
Primaria Platonesti, jud. Ialomita. Relatii suplimentare de pot
obtine la telefon: 0243.279.120
sau la sediul primariei comunei
Platonesti, jud. Ialomita.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional
transport marfă, pe numele
Ungureanu Gheorghiță Adrian.
Îl declară nul.
l S.C. G&M Petrol cu sediul
social Bucureşti, Sector 6,
declară pierdut (nul) Registrul
unic de control din str. Catinei
nr.15, Sector 6, Bucureşti (sediu).
l SC Ages Pro Construct SRL,
cu sediul in Str.Magnoliei,
nr.4G,loc. Magurele, jud.ILFOV,
avand CUI 35405953;
J23/91/2016 declara pierdute:
certificat constatator, act constitutiv si certificat de inregistrare.
Le declaram nule.
l S.C. GAMARIUS Serv S.R.L.
cu sediul social în comuna
Dascălu, strada Ialomiţa nr.7A,
judeţ Ilfov, având J23/75/2015,
C.U.I. 33965172, declar pierdute
facturier de la nr. 1-50 şi avizul
de însoţire marfă aferente facturilor emise, declarăm nule facturile în alb ştampilate şi semnate,
începând cu data de 14.09.2015.

