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l Service Auto (Şos. Alexandriei) 
angajează tinichigiu auto. Detalii la 
nr-ul.0737.222.342.

l SC ONE STAR SECURITY SRL 
angajeaza agenti de securitate cu 
atestat de paza pentru zona Cernica. 
Salariu avantajos plus bonuri masa. 
Relatii la telefon: 0786258119.

l Primaria comunei Slobozia 
Mandra, judetul Teleorman, organi-
zeaza in data de 21.03.2016, ora 10.00 
(proba scrisa) si 22.03.2016 – ora 
10.00 (proba practica) la sediul 
primariei, concurs in vederea 
ocuparii functiei contractuale de 
asistent medical comunitar. Condi-
tiile de participare sunt urmatoarele: 
studii postliceale sanitare, vechime 
minim un an in domeniul studiilor. 
Dosarele de inscriere se pot depune la 
sediul primariei comunei Slobozia 
Mandra, pana la data de 14.03.2016, 
ora 16.00. Relatii suplimentare la tel. 
02470359046. 

l Primăria Muntenii de Jos, judeţul 
Vaslui, organizează în data de 
28.03.2016 concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de consilier clasa I 
grad profesional debutant în cadrul 
compartimentului stare civilă. 
Concursul constă în probă scrisă la 
data de 28.03.2016 ora 10.00 şi 
interviu în maxim 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. Dosa-
rele de concurs se depune pînă la 
data de 18.03.2016 la sediul primă-
riei. Bibliografia şi condiţiile de 
participare sunt afişate la sediul 
primăriei şi pe site-ul instituţiei. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0235.313.065.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” 
cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiei de: 
asistent medical generalist (Secţia 

Neonatologie),  1 post vacant 
(contractual) ,  conform H.G. 
nr.1027/2014 şi Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului Bucureşti nr. 
1709/2014. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
23.03.2016, ora 09.00; -Proba practică 
în data de 25.03.2016, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 29.03.2016, 
ora 09.00. Condiţii Specifice: 
-diplomă de absolvire a liceului 
sanitar sau diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de licenţă în specialitate; 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de: 15.03.2016, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: Ec. 
M a n o l a c h e  E l e n a ,  t e l e f o n : 
021/303.50.50.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” 
cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr. 5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiei de: 
muncitor instalator sanitar, 1 post 
vacant (contractual), conform H.G. 
nr.1027/2014 şi Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului Bucureşti nr. 
1709/2014. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba practică în data de 
23.03.2016, ora 12.00; -Proba interviu 
în data de 25.03.2016, ora 13.00. 
Condiţii Specifice: -studii generale/ 
medii; -calificare instalator sanitar şi 
vechime pe un post similar de minim 
3 ani; Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de: 15.03.2016, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică 
şi Ginecologie „Prof.Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, str. Calea Giuleşti 
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: Ec. 
M a n o l a c h e  E l e n a ,  t e l e f o n : 
021/303.50.50.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul 
în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei 
nr. 20-22, scoate la concurs, în data 
de 14.03.2016, ora 09:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei următorul 
post temporar vacant: Inspector, grad 
profesional superior– compartiment 
Formare Profesională şi Consiliere. 
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; Iniţia-
tivă 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 
ANOFM. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi, cu 
sediul în Iaşi, Str. Cucu nr.1, scoate la 
concurs, în data de 01.04.2016, ora 
09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei 
următoarele posturi vacante:  1. 
inspector, grad profesional superior 
– Compartiment Execuţie Bugetară, 
Financiar, Contabilitate şi Adminis-
trare Fond Garantare pentru Plata 
Creanţelor Salariale. Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de specia-
litate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor economice; 
Vechime minimă în specialitate studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 

2. consilier juridic, grad profesional 
debutant – Compartiment Juridic, 
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 superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor juridice;Cunoş-
tinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Cunoaşterea 
unei limbi străine; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Iaşi.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, cu 
sediul în Bucureşti, Sector 4, Str. 
Ruginoasa nr.4, scoate la concurs, în 
data de 01.04.2016, ora 09:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei următorul 
post vacant: consilier, grad profesi-
onal debutant – Compartiment 
Monitorizare Proiecte Finanţate din 
FSE, Informatică şi Managementul 
Bazelor de Date. 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 superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor economice;  
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă 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 Ilfov.

l Primăria comunei Borca organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice  vacante 
de: - CONSILIER, clasa I, grad 

profesional debutant, nivelul studi-
ilor superioare - compartimentul 
financir-contabil şi achiziţii publice: - 
INSPECTOR, clasa I, grad profesi-
onal debutant - Compartiment 
Protectia Mediului Şi Agricultură. 
Examenul va avea loc sediul Primă-
riei Comunei Borca,  constând în 
proba scrisă – în data de  1 aprilie 
2016,  ora 10,00  şi interviu - în data 
de 4 aprilie  2016 ora 10,00. Persoa-
nele care participă la concurs pentru 
ocuparea funcţiilor publice trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
a) are cetăţenia română şi domiciliul 
în România; b) cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c) are capaci-
tate deplină de exerciţiu; d) are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
funcţiei publice pentru care  candi-
dează, atestată pe bază de examen 
medical de specialitate; e) îndepli-
neşte condiţiile de studii corespunză-
toare funcţiei publice, respectiv studii 
superioare, după cum urmează; - 
pentru funcţia de CONSILIER, clasa 
I, grad profesional Debutant, 
Compartimentul Financir-Contabil 
ŞI Achiziţii Publice - studii universi-
tare de licenţă  absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă  în domeniul 
ştiinţelor economice; - pentru funcţia 
de INSPECTOR, clasa I, grad profe-
sional DEBUTANT - COMPARTI-
MENT  PROTECTIA MEDIULUI 
ŞI AGRICULTURĂ - studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul  
protecţiei mediului sau administraţie 
publică; f) îndeplineşte condiţiile 
specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice; g)  nu a fost condamnată 
pentru pentru săvârşirea  unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei publice; h) nu 

a fost destituită dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani; i)  nu a 
desfăşurat activitate de poliţie poli-
tică, astfel cum este definită prin lege. 
Candidaţii  depun dosarul de 
înscriere la concurs la Primăria 
comunei Borca, începând cu data de 
2 martie 2016 până pe data de 21 
martie 2016(inclusiv) şi care vor 
conţine în mod obligatoriu: a) formu-
larul de înscriere ( anexa 3); b) copia 
actului de identitate; c)  copiile diplo-
melor de studii şi a altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări; d) 
cazierul judiciar; e) adeverinţă care 
să ateste starea de sănătate corespun-
zătoare (să  conţină, în clar, numărul, 
data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul  standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice) ; f)  declaraţia pe propria 
răspundere  care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie poli-
tică; g) declaraţie pe propria răspun-
dere că nu a fost destituit dintr-o 
funcţie  publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă 
pentru  motive disciplinare în ultimii 
şapte ani. Copiile de pe actele prevă-
zute mai sus se prezintă în copii 
legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru 
conformitate cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. 
Formularul de înscriere se va pune la 
dispoziţia candidaţilor prin secretarul 
comisiei de concurs.

l Primăria Colceag, cu sediul în 
Colceag, jud.Prahova, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice vacantă de execuţie 
referent clasa III, grad profesional 
asistent, Birou financiar -contabil, 
taxe şi impozite. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Colceag în 
data de 04.04.2016, ora 10.00, proba 
scrisă şi în data de 07.04.2016, ora 
10.00, interviul. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune până la data 
de 21.03.2016, la registratura institu-
ţiei. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
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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 
15.03.2016, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui 
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitoarele: - S.C. Gold Chiftea S.R.L (dosar nr. 319/98/2016), cu 
sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Gimrad Com S.R.L. 
(dosar nr. 362/98/2016), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - 
S.C. Esso S.R.L. (dosar nr. 1711/98/2015), cu sediul în Slobozia, 
județul Ialomița; - S.C. Heba Trading S.R.L. (dosar nr. 
93/98/2016), cu sediul în Țăndărei, județul Ialomița; - S.C. Ialom 
Tour Distribution S.R.L. (dosar nr. 328/98/2016), cu sediul în 
Slobozia, județul Ialomița; - S.C. DGA Logistics S.R.L. (dosar nr. 
361/98/2016), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. 
Electrofast S.R.L. (dosar nr. 427/98/2016), cu sediul în Slobozia, 
județul Ialomița; - S.C. Orlando Trans S.R.L. (dosar nr. 
386/98/2016), cu sediul în Cocora, județul Ialomița; - S.C. 
Maridan S.R.L. (dosar nr. 394/98/2016), cu sediul în Slobozia, 
județul Ialomița; - S.C. Stilurex S.R.L. (dosar nr. 305/98/2016), 
cu sediul în Urziceni, județul Ialomița; - S.C. Vasrot Serv S.R.L. 
(dosar nr. 2087/98/2015), cu sediul în Fierbinții de Sus, județul 
Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului Ialomița, 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.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Adiconf Newtextil SRL – Pitești, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de croit cu 
lamă 8''CZD-8 - 1 buc., 1.100 lei; Mașină de cusut și surfilat JK-
768BDI-4-24 - 2 buc., 2.700 lei; Mașină de cusut și surfilat JK-
768BDI-4-24 - 2 buc., 2.700 lei; Mașină de cusut JK-768BDI-5-55 
- 2 buc., 2.700 lei; Masă croit - 1 buc., 6.300 lei; Mașină de cusut 2 
ace 4 fire - 1 buc., 1.600 lei; Mașină de cusut JK-Shirley - 6 buc., 
13.100 lei; Mașină de cusut JK-8569DI - 1 buc., 2.400 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 15-03-
2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 16-03-2016, ora 
11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

documentele prevăzute de art.49 din 
HG 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţii de partici-
pare. Condiţii generale: -să aibă 
cetăţenie română şi domiciliul în 
România; -să cunoască limba română 
scris şi vorbit; -să aibă capacitate 
deplină de exerciţiu; -să aibă o stare 
de sănătate corespunzătoare funcţiei 
publice menţionate mai sus, atestată 
pe bază de examen medical de speci-
alitate; -să nu fi fost condamnat 
pentru săvârşirea unor infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar 
face incompatibil cu exercitarea 
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea; -nu a 
fost destituit dintr-o funcţie publică 
sau nu i-a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive disci-
plinare în ultimii 7 ani; -nu a 
desfăşurat activitatea de poliţie poli-
tică, astfel cum este definită prin lege. 
Condiţii specifice: -Studii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime: minimum 6 luni în specia-
litatea funcţiei. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Colceag şi la numărul de 
telefon: 0244.447.001, persoană de 
contact: Maftei Liliana.

l Primăria Colceag, cu sediul în 
Colceag, jud. Prahova, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de execuţie 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent -Birou financiar contabil, 
taxe şi impozite. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Colceag în 
data de 04.04.2016, ora 10.00, proba 
scrisă şi în data de 07.04.2016, ora 
10.00, interviul. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune până la data 
de 21.03.2016, la registratura institu-
ţiei. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute de art.49 din 
HG 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţii de partici-
pare. Condiţii generale: -să aibă 
cetăţenie română şi domiciliul în 
România; -să cunoască limba română 
scris şi vorbit; -să aibă capacitate 
deplină de exerciţiu; -să aibă o stare 
de sănătate corespunzătoare funcţiei 
publice menţionate mai sus, atestată 
pe bază de examen medical de speci-

alitate; -să nu fi fost condamnat 
pentru săvârşirea unor infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei,de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar 
face incompatibil cu exercitarea 
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea; -nu a 
fost destituit dintr-o funcţie publică 
sau nu i-a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive disci-
plinare în ultimii 7 ani; -nu a 
desfăşurat activitatea de poliţie poli-
tică, astfel cum este definită prin lege. 
Condiţii specifice: -Studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă; -Vechime: minimum 1 an 
în specialitatea funcţiei. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei comunei Colceag şi la 
numărul de telefon: 0244.447.001, 
persoană de contact: Maftei Liliana.

l Primăria Colceag, cu sediul în 
Colceag, jud.Prahova, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante 
de referent, clasa III, grad profesi-
onal superior -Compartiment admi-
nistraţie locală -agent agricol. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Colceag în data de 
04.04.2016, ora 10.00, proba scrisă şi 
în data de 07.04.2016, ora 10.00, 
interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până la data 
de 21.03.2016, la registratura institu-
ţiei. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute de art.49 din 
HG 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţii de partici-
pare. Condiţii generale: -să aibă 
cetăţenie română şi domiciliul în 
România; -să cunoască limba română 
scris şi vorbit; -să aibă capacitate 
deplină de exerciţiu; -să aibă o stare 
de sănătate corespunzătoare funcţiei 
publice menţionate mai sus, atestată 
pe bază de examen medical de speci-
alitate; -să nu fi fost condamnat 
pentru săvârşirea unor infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar 
face incompatibil cu exercitarea 
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea; -nu a 
fost destituit dintr-o funcţie publică 
sau nu i-a încetat contractul indivi-

dual de muncă pentru motive disci-
plinare în ultimii 7 ani; -nu a 
desfăşurat activitatea de poliţie poli-
tică, astfel cum este definită prin lege. 
Condiţii specifice: -Studii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime: minimum 9 ani în speciali-
tatea funcţiei. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Colceag şi la numărul de 
telefon: 0244.447.001, persoană de 
contact: Maftei Liliana.

l Primăria Colceag, cu sediul în 
Colceag, jud.Prahova, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante 
de referent clasa III, grad profesional 
superior -contabil în cadrul Biroului 
financiar -contabil. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Colceag în data de 04.04.2016, 
ora10.00, proba scrisă şi în data de 
07.04.2016, ora 10.00, interviul. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune până la data de 21.03.2016, la 
registratura instituţiei. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de art.49 din HG 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condiţii de 
participare. Condiţii generale: -să 
aibă cetăţenie română şi domiciliul în 
România; -să cunoască limba română 
scris şi vorbit; -să aibă capacitate 
deplină de exerciţiu; -să aibă o stare 
de sănătate corespunzătoare funcţiei 
publice menţionate mai sus, atestată 
pe bază de examen medical de specia-
litate; -să nu fi fost condamnat pentru 
săvârşirea unor infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului sau contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care l-ar face 
incompatibil cu exercitarea funcţiei 
publice, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; -nu a fost 
destituit dintr-o funcţie publică sau 
nu i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani; -nu a desfăşurat activi-
tatea de poliţie politică, astfel cum 
este definită prin lege. Condiţii speci-
fice: -Studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime: 
minimum 9 ani în specialitatea func-
ţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei comunei Colceag 
ş i  l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0244.447.001, persoană de contact: 
Maftei Liliana.

l Primăria Colceag, cu sediul în 
localitatea Colceag, nr.195A, judeţul 

Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual de 
execuţie vacant, referent IA, în 
cadrul compartimentului de asistenţă 
socială. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
04.04.2016, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 07.04.2016, ora 10.00. 
I.Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Condiţii gene-
rale: a)are cetăţenie română şi domi-
ciliul în România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârstă 
minimă reglementată de lege; d)are 
capacitatea deplină de exerciţiu; e)
are stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale; f)îndeplineşte condiţiile de 
studii; g)nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii specifice: a)studii 
medii; b)domiciliul în comuna 
Colceag. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Colceag. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei Colceag, 
persoană de contact: Maftei Liliana, 
t e l e f o n :  0 2 4 4 . 4 4 7 . 0 0 1 ,  f a x : 
0244.447.001, E-mail: primaria.
colceag@yahoo.com.
 
l Serviciul de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ şi a 
Cimitirelor Brăila, cu sediul în 
Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 27, 
organizează concurs în vederea 
ocupării pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor funcţii contractuale: 
-referent -un post vacant de execuţie, 
grad profesional III, studii superi-
oare; -referent -un post vacant de 
execuţie, treaptă profesională IA, 
studii medii; -tinichigiu -un post 
vacant de execuţie, treaptă profesio-
nală III; -şofer -un post vacant de 
execuţie, treaptă profesională II. 
Concursul se va organiza astfel: 
-proba scrisă: 23.03.2016, ora 10.00; 
-interviu: data şi ora susţinerii inter-
viului vor fi afişate odată cu afişarea 
rezultatelor probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun până la 
data de 15.03.2016, ora 16.00. Condi-
ţiile de participare sunt următoarele: 
a)pentru postul de referent -grad 
profesional III, (Birou Adm. şi Gosp.

Fond Locativ de Stat, Vânzări Locu-
inţe) -studii superioare -vechime 
minim 1 an; b)pentru postul de refe-
rent -treaptă profesională IA, (Birou 
Adm. şi Gosp. Fond Locativ de Stat, 
Vânzări Locuinţe) -studii medii 
-vechime minim 5 ani; c)pentru 
postul de tinichigiu (Birou Investiţii 
Mecano-Energetic, Intervenţii şi 
Reparaţii Imobile din Fondul Locativ 
de Stat, Achiziţii Publice) -studii de 
specialitate (calificare) -vechime în 
specialitate minim 4 ani; d)pentru 
postul de şofer (Birou Org., Sal., Res.
Umane Ad-tiv, Arhivă) -studii medii 
sau generale, atestat transport 
persoane -vechime în specialitate -5 
ani; -cunoştinţe operare PC -nivel 
mediu şi abilităţi în comunicarea cu 
publicul, pentru posturile menţionate 
mai sus la literele a, b; -condiţiile 
prevăzute la art.3 din anexa la HG nr. 
286/2011 -Regulament-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Relaţii suplimentare la sediul Servi-
ciului de Utilitate Publică de Admi-
nistrare a Fondului Locativ şi a 
Cimitirelor Brăila, str.M.Eminescu, 
nr.27, Brăila, Birou Organizare, Sala-
rizare, Resurse Umane Administrativ 
-Arhivă, etajul II, persoană de 
contact: Dumitriu Maria, telefon: 
0372.037.101.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Gorj, cu sediul în Munici-
piul Târgu-Jiu, str.8 Martie, nr.3A, 
jud. Gorj, organizează, în temeiul 
Hotărârii Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare,  concursul din perioada 
23-29.03.2016 pentru ocuparea unor 
posturi vacante, repartizate pe peri-
oadă determinată, pentru implemen-
tarea Programului Naţional de 
Cadastru şi Carte Funciară, cores-
punzătoare funcţiilor contractuale de 
execuţie din cadrul O.C.P.I.Gorj, cu 
încadrare pe perioadă determinată de 
36 de luni, după cum urmează: 1.
Consilier cadastru gradul IA -1 post. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
universitare de licenţă sau studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă -specializarea cadastru, 
geodezie, topografie, topografie 
minieră,  măsurători  terestre; 
-vechime  în specialitate: minim 6 ani 
şi 6 luni. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: -proba scrisă: în 
data de 23.03.2016, ora 10.00, la 
sediul OCPI Gorj; -interviul: în data 
de 29.03.2016, ora 10.00, la sediul 
OCPI Gorj. 2.Consilier cadastru 
gradul II -1 post. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: studii universitare de licenţă sau 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă -specializarea  
cadastru, geodezie, topografie, topo-
grafie minieră, măsurători terestre; 
-vechime în specialitate: minim 6 
luni. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: -proba scrisă: în data 
de 23.03.2016, ora 13.00, la sediul 
OCPI Gorj; -interviul: în data de 
29.03.2016, ora 13.00, la sediul OCPI 
Gorj. Data limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 15.03.2016, 
ora 16.00, la sediul OCPI Gorj. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei, persoană de contact 
d-ra Andreea Valeria Stângă, consi-
lier juridic în cadrul Biroului Resurse 
Umane şi Interogare Baze de Date, 
telefon: 0253.217.189/0253.215.893.

CITAȚII  
l Este citată pârâta Căeriu Maria- 
Marinela, în ziua de 18.03.2016, orele 
8.30, la Judecătoria Botoşani în 
procesul de divorţ în contradictoriu 
cu reclamantul  Căeriu Alin- 
Constantin.

l Sav Maria şi Burcus Ioan, cu 
domiciliul necunoscut, sunt citaţi la 
Judecătoria Turda în data de 
12.04.2016, ora 08.30, in Dosar 
6723/328/2015, având ca obiect inta-
bulare.

l Se citează SC PIELO TEX SRL, 
cu sediul în Piteşti, strada Depozi-
telor, nr.17, corp C9, pentru data de 
01.04.2016, ora 08.30, în dosarul 
13899/280/2015, aflat pe rolul Jude-
cătoriei Piteşti, cu sediul în Piteşti, 
strada Eroilor, nr.5, sala 2, în proces 
cu Munca şi Arta SCM, pentru 
contestaţie la executare.

l Ismail Refiet, cu ultim domiciliu 
oras  Negru Voda, jud. Constanta, 
este chemat in instanta la Judeca-
toria  Constanta, str.Traian, nr.33, 
sectia civila, sala 3, C20-2014, dosar  
2835/212/2013 in ziua de 28 martie 
2016, ora 8.30, in calitate de parat in 
proces cu Abduraman Burhan, in 
calitate de reclamant, pe Fond-succe-
siune, iesirea din indiviziune.
l Domnul Minea Gabriel Remus, în 
calitate de pârât, este citat în dosarul 
nr. 39166/215/2014 în data de 
15.03.2016, ora 08.30, la Judecătoria 
Craiova, complet CMF4, obiect: 
divorţ. 

l Lupu Mihaita, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in jud.Iasi, comuna 
Scheia, sat Scheia, strada Mihai 
Viteazu, nr. 37, este citat la Judeca-
toria Iasi, in dosar nr.20827/245/2015 
pentru data de 15.03.2016, in proces 
cu  Rotundu Elena Alina, pentru 
stabilire domiciliu minor, exercitare 
autoritate parintesca exclusiva, orele 
8:30, complet C22M., sala 3.

DIVERSE  
l Începând cu data de 24.02.2016 
structura executivă a partidului 
Democraţie Directă România (DDR) 
este următoarea: preşedinte: Bogdan 
Florian-Alin, vicepreşedinţi: Neagu 
Romeo,  Marchidanu Marian, 
Năstase Mihai, Popa Ionel.

l C.I.I. Ilie Laurenţiu Dragoş noti-
fică intrarea în faliment prin proce-
dura simplificată a debitoarei SC 
ZETA MACCHINE SRL, cu sediul 
în  Oraş  Nadac ,  s t r.  George 
E n e s c u , n r. 8 5 ,  j u d .  A r a d ,   
J02/996/2007; CUI 21758190, prin 
ho tărârea  in te rmediară  d in 
22.02.2016, dosar 686/108/2016 al 
Tribunalului Arad Secţia a II-a 
Civilă. Termene: depunere creanţe 
08.04.2016;  tabel  prel iminar 
29.04.2016; tabel definitiv 26.05.2016; 
d a t a  A d u n ă r i i  c r e d i t o r i l o r 
05.05.2016, ora 14.00, str. Traian nr. 
102, Mun. Caracal, jud. Olt, pentru: 
confirmarea lichidatorului judiciar, 
aprobarea raport întocmit conf. art. 
97 şi incidenta art. 169 din lg.n85/14. 
Relaţii 0788469204.

l SC Recisev Plast SRL – în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Padeş, nr. 
6, jud. Mehedinţi, CIF: 28399034, 
J25/169/2011,  în  dosarul  nr. 
3395/101/2014 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinți prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolventa SPRL 
prin ec. Emil Popescu angajeaza 
expert evalutor in vederea determi-
narii valorii de piata pentru bunurile 
mobile conform listelor de inventar 
publicate pe site- ul lichidatorului 
judiciar www.consultant-insolventa.
r o  l a  r u b r i c a  D o s a r e  –  
Recisev Plast SRL pozițiile 62 -63. 
Ofertele pot fi transmise pe fax 
0252354399 sau email office@consul-
tant-insolventa.ro sau direct la sediul 
ales din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, județul Mehe-
dinți până la data de 15.03.2016 orele 
12:00.

l SC Recisev Plast SRL – în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Padeş, nr. 
6, jud. Mehedinţi, CIF: 28399034, 
J25/169/2011,  în  dosarul  nr. 
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3395/101/2014 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinți prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolventa SPRL 
prin ec. Emil Popescu angajeaza 
expert evalutor in vederea determi-
narii valorii de piata pentru bunurile 
imobile: -Apartamente cu 3 camere, 
hol, baie si debara cu suprafat utila  
SU=68.41 mp si un balcon cu supra-
fata S=5.69 mp, situate in Mun. 
Constanța, str. Bd. Mamaia, nr. 190, 
jud. Constanța – 2 buc. din proprie-
tatea SC Recisev Plast SRL. Ofertele 
pot fi transmise pe fax 0252354399 
sau email office@consultant-insol-
venta.ro sau direct la sediul ales din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabră-
uțului, nr. 7A, județul Mehedinți 
până la data de 15.03.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociația Oamenilor de Afaceri 
Turci–TIAD, comunică următoarele: 
în ziua de 17.03.2016, ora-18:00, la 
Ramada Majestic, Sala Caragiale–
Calea Victoriei, nr.38-40, sect.1, Bucu-
rești, se convoacă Adunarea Generală 
a membrilor Asociației, cu următoarea 
ordine de zi: Cuvânt de deschidere al 
Președintelui, Alegerea Prezidiului, 
Moment solemn, Prezentarea Rapor-
tului de activitate, Prezentarea Rapor-
tului  Financiar,  Descărcarea 
Consiliului de Conducere, Votarea 
Consiliului de Conducere, de Disci-
plina și Control Financiar, Cereri și 
Propuneri, Închiderea ședinței. În 
cazul neîndeplinirii cvorumului 
statutar adunarea generală se recon-
voacă pentru data de 30.03.2016, 
ora-18:00 la  sediul Asociației, -Str. 
Ritmului nr. 7. La a doua convocare 
Adunarea Generală va avea loc indife-
rent de numărul membrilor prezenți.

l În conformitate cu prevederile art. 
117 din legea nr. 31/1990, republicată, 
D-na Mititelu Maria-Administrator 
Unic al Industria Bumbacului SA, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 
04.04.2016, orele 12:00, la sediul 
societăţii din București, Splaiul 
Unirii nr,160, sector 4, formată din 
toţi acţionarii inregistraţi în registrul 
acţionarilor societaţii până la data de 
15.03.2016 cu urmatoarea ordine de 
zi: 1) Aprobarea situaţiilor financiare 
pe anul 2015, respectiv a Bilanţul 
Contabil, contul de profit și pierderi 
și bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2016; 2) Aprobarea rapoar-
telor administratorilor și cenzorilor 
societaţii; 3) Repartizarea dividen-
delor; 4) Prelungirea mandatelor si 
stabilirea indemnizaţiilor cenzorilor 
societaţii. 5) Diverse. Materialele 
înscrise pe ordinea de zi a Adunarii 
Generale se afla la dispoziţia acţiona-
rilor la sediul societaţii. Acţionarii se 
vor adresa cu orice cerere legată de 
ţinerea Adunării Generale la sediul 
societaţii, serviciul secretariat. Acţio-
narii care participă la Adunarea 
Generala Ordinara a Acţionarilor se 
vor prezenta cu buletinul/cartea de 
identitate sau, după caz, cu procuri 
speciale autentificate, în cazul repre-
zentării. Daca prima Adunare Gene-
rala Ordinară a Acţionarilor nu va 
întruni cvorumul necesar pentru 
validitatea hotărârilor, o a doua 
Adunare va avea loc în data de 
05.04.2016 ora 12:00 în acelai loc. 

l Convocare: În temeiul prevederilor 
articolului 117 din Legea societăților 

nr. 31/1990, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, Preșe-
dintele Consiliului de Administraţie 
al Societăţii GDF SUEZ Energy 
România S.A. (ENGIE Romania), 
societate cu sediul social în București, 
bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, înre-
gistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului cu nr. J40/5447/2000, Cod Unic 
de Înregistrare 13093222 („Socie-
tatea” sau „GSER”), domnul Eric 
Joseph Stab, convoacă în data de 
01.04.2016, ora 11.00 la sediul social 
al Societăţii, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor („AGOA”). 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor este urmă-
toarea:  1.  Aprobarea modificării 
componentei Consiliului de adminis-
traţie al Societăţii, la solicitarea acţi-
onari lor  Statul  Român,  prin 
Ministerul Energie și Romania Gas 
Holding. Informaţiile cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și 
calificarea profesională a persoanelor 
propuse pentru funcţia de adminis-
trator sunt puse la dispoziţia acţiona-
rilor. 2. Mandatarea Președintelui 
Consiliului de Administraţie de a 
îndeplini hotărârile Adunării Gene-
rale Ordinare a Acționarilor și a 
semna toate documentele necesare. 
Documentele și materialele aferente 
subiectelor incluse pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor, pot fi consultate de acţionarii 
interesaţi, la sediul societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 9:00–15:00. La 
AGOA sunt îndreptăţiți să participe 
și își pot exercita dreptul de vot 
numai acţionarii înregistrați în Regis-
trul Acționarilor Societății la data 
AGOA, fie personal (prin reprezen-
tanții legali) fie prin reprezentant, pe 
bază de procură specială.  Accesul 
acţionarilor îndreptățiţi să participe 
la AGOA va fi permis în cazul 
persoanelor fizice care reprezintă 
acționari persoane juridice, pe bază 
de procură specială, depusă în 
conformitate cu prevederile legale 
aplicabile. Procurile speciale însoţite 
de actele de identificare ale acționa-
rilor pot fi transmise și prin e-mail cu 
semnătura electronică extinsă încor-
porată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, la 
adresa:  traian.capota@engie.ro 
menţionând la subiect „pentru 
AGOA din data de 01.04.2016”, cu 
condiţia ca exemplarul original să fie 
depus/ expediat astfel încât să fie 
înregistrate la Societate cu cel puţin 
48 de ore înainte de data AGOA. 
Unul sau mai mulţi acționari repre-
zentând individual sau împreună cel 
puțin 5% din capitalul social al Socie-
tății au dreptul, în condițiile legii, să 
introducă noi puncte pe ordinea de zi 
cu condiția ca fiecare punct să fie 
însoțit de o motivare explicită și de 
un proiect de hotărâre propus spre 
aprobare AGOA, precum și să facă 
propuneri de hotărâri pentru punc-
tele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi, prin scri-
soare recomandată cu confirmare de 
primire/ curierat înregistrate la Soci-
etate în termenele prevăzute de lege. 
În cazul în care acţionarii doresc să 
formuleze propuneri de candidaturi 
cu privire la numirea membrilor 
Consiliului de Administraţie, în 
cerere vor fi incluse informaţii cu 
privire la numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională 
ale persoanelor propuse pentru func-
ţiile respective. Termenul limită până 

la care acţionarii își pot exercita 
drepturile menționate mai sus este de 
maxim 15 zile de la data publicării 
convocatorului în Monitorul Oficial 
al României.  Orice acţionar interesat 
are dreptul să adreseze întrebări 
referitoare la punctele de pe ordinea 
de zi și activitatea Societății. Socie-
tatea va putea formula un răspuns 
general pentru întrebările cu același 
conținut. Răspunsul la întrebările 
acționarilor va fi dat în cadrul 
ședinței. Președinte al Consiliului de 
Administraţie, Eric Joseph Stab.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie al Jude-
ţului Argeș organizează în data de 
17.03.2016, ora 11,00, licitaţie publică 
cu strigare în vederea închirierii a 2 
mp având ca destinaţie amplasarea a 
2 bancomate (A.T.M.). Persoanele 
care sunt interesate să participe la 
licitaţie trebuie să prezinte la organi-
zator, până la data de 10.03.2016, ora 
16,00, un dosar care să conţină docu-
mentele de calificare menţionate în 
fișa de date, ce poate fi procurată 
contra cost (5 lei) de la unitatea de 
administrare, pe bază de solicitare 
scrisă, la adresa: mun. Pitești, str. 
Victoriei nr. 45, tel/fax 0248-607000, 
int. 20141/20232.

l Activ Insolv SPRL, lichidator al 
SC Andi Center SRL, anunţă 
vânzarea prin licitație publică, în 
condiţiile art. 154 alin. 2 din Legea nr. 
85/2014, a bunurilor imobile proprie-
tatea debitoarei: 1. Casa cu regim de 
înălțime P+M cu suprafața utilă de 
140 mp și terenul aferent în supra-
față totală de 1026 mp, situate în 
Municipiul Rm. Vâlcea, strada 
Poenari, nr 38A, punctul „Acasă”, 
județul Vâlcea, la prețul de pornire al 
licitației, respectiv 52.650 EURO 
exclusiv TVA. Ședințele de licitaţie 
publică se organizează la sediul lichi-
datorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdi-
nand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter, în 
zilele de 08.03.2016, 11.03.2016 si 
14.03.2016 ora 14:00. Relaţii supli-
mentare privind imobilele scoase la 
vânzare, caietul de sarcini si condi-
ţiile de participare la licitaţie  se pot 
obţine la sediul lichidatorului sau la 
telefon/ fax 0350414880; 0743050727, 
0742307351.

l S.C. Citadin S.A. Iași, cu sediul în 
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 
700310, organizează la sediul sau 
procedura de „Licitaţie deschisă”, cu 
oferte de preţ în plic închis, în 
vederea atribuirii contractului 
„Bitum rutier”. Pentru participarea 
la procedura de achiziţie, ofertantul 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
cerute în „Documentaţia de achi-
ziţie” care se poate ridica de la sediul 
SC CITADIN SA, serviciul achiziţii, 
contra sumei de 100 lei până pe data 
de 11.03.2016. Criteriul care va fi 
aplicat pentru evaluarea ofertelor: 
preţul cel mai scăzut. Documentaţia 
de ofertare va fi depusă la registra-
tură unităţii, până la data de 
14.03.2016, orele 10:00. Procedura se 
va desfășura la sediul S.C. CITADIN 
S.A. în ziua de 14.03.2016, cu înce-
pere de la orele 12:00. Relaţii supli-
mentare  pr iv ind procurarea 
documentaţiei și condiţiile de partici-
pare se pot obţine la ţel.: 0232 – 
240.887.

l SC Hidroconstrucţia S.A., cu 
sediul în Caransebeș, str.Ardealului, 
Nr.166, Judeţul Caraș Severin, în 
vederea înnoirii parcului de echipa-
mente tehnice S.C.Hidroconstrucţia 
S.A. scoate la licitaţie: Autocamion 
R10215 -6250Lei, 2xAutodep LEA 
R10215 -6250Lei/buc., 2xAutoma-
cara KRAZ -10000Lei/buc., Auto-
mobil  mixt  cabină -6250Lei , 
Autoremorcher R19215 -7500Lei, 
Autotren R19215 -600Lei, Autotrans-
portor beton R19215 -9000Lei, 
2xAutoturism Fiat -700Lei/buc., 
3xAutoturism Nubira -700Lei/buc., 
2xAutoutilitară D1304 -1305; 1307 
-700Lei/buc., 2xAutoturism Dacia 

1307; 1310 -1410 -700Lei/buc., 
6xAutoutilitară Dacia Duble Cabine 
-600Lei/buc., Autoturism Dacia 
Solenza -600Lei, Autoturism VW 
Transporter -800Lei. Preţurile sunt 
fără TVA. Pasul de licitaţie este de 
600Lei. Taxa de înscriere la licitaţie 
este de 100Lei. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 10% din 
valoarea echipamentului solicitat. 
Licitaţia va avea loc în data de 
10.03.2016, ora 11.00, la sediul socie-
tăţii, iar taxa și garanţia de partici-
pare la licitaţie se pot depune până în 
data de 08.03.2016. În caz de neadju-
decare, licitaţia se va repeta în fiecare 
joi, la aceeași oră, până la data de 
31.04.2016. Informaţii suplimentare 
la telefoanele: 0741.331.955.

l  O r g a n i z a t o r u l  l i c i t a ţ i e i : 
R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeș -Făget 
R.A., comuna Ghimeș -Făget, sat 
Făget, strada Principală, telefon/fax: 
0234.385.727, e-mail: os.ghimes-
faget@yahoo.com. Data și ora desfă-
șurării licitaţiei: 11.03.2016, ora 
14.30. Locul desfășurării licitaţiei: 
sediul R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeș 
-Făget R.A., din localitatea Ghimeș 
-Făget, sat Făget, strada Principală. 
Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu 
strigare. Licitaţia este organizată și se 
va desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.924/2015. Data și ora organizării 
preselecţiei: 04.03.2016, ora 14.30. 
Data și ora limită până la care poate 
fi depusă documentaţia pentru prese-
lecţie și înscrierea la licitaţie: 
03.03.2016, ora 16.00. Lista partizilor, 
preţul de pornire și pasul de licitaţie 
pentru fiecare partidă sunt afișate la 
sediul organizatorului și pe site-ul: 
www.ocoalederegim.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă pe picior este de: 
280mc. Din care pe natură produse: 
-Produse principale -280mc; -Produse 
secundare -0mc; -Produse de igienă 
-0mc; -Produse accidentale -0mc; Și 
respectiv pe specii și grupe de specii: 
-Rășinoase -280mc; -Fag -0mc; 
-Stejar -0mc; -Diverse tari -0mc; 
-Diverse moi -0mc. Masa lemnoasă 
pe picior oferită spre vânzare nu 
provine din fondul forestier proprie-
tate publică certificat. Masa lemnoasă 
rămasă neadjudecată va face obiectul 
unei  noi  l ic i taţ i i  în  data de 
28.03.2016, ora 17.00, cu preselecţie 
în data de 21.03.2016, ora 17.00. Data 
și ora limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru prese-
lecţie și înscrierea la licitaţie: 
18.03.2016, ora 14.00. Masa lemnoasă 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea celei de-a doua licitaţii se va 
putea adjudeca prin negociere în 
aceeași zi în condiţiile prevăzute de 
reglementările în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând cu 
data de 07.03.2016. Pentru informaţii 
și date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei la telefon/
fax: 0235.385.727, e-mail: os.ghimes-
faget@yahoo.com. Persoană de 
contact: Ing.Fond Forestier Moisă 
Ion.

l S.C. BIT-MAD SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare indivi-
dual sau în bloc  a bunurilor mobile, 
respectiv Echipamente electrice, 
evaluate la 4.421 lei respectiv 998 
EUR+TVA (100% DIN VALOAREA 
DE EVALUARE). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunurilor 
ce urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt până la 
data de 03.03.2016, ora 15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. 
nLicitaţia va avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Iași, Str.  Vasile 
Lupu Nr. 43, Jud. Iași, in data de 04 
martie 2016 orele 15.00, și se va 
desfășura în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei și ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 

adunarea creditorilor din data de 
02.02.2016. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de organizare și desfășu-
rare a licitaţiei. Regulament ce poate 
fi consultat atât la dosarul cauzei cât 
și la sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului de 
adjudecare în termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare și 
desfășurare a licitaţiei. Ofertanţii 
sunt obligaţi să depună, până la 
termenul de vânzare, o garanţie de 
participare la licitaţie în procent de 
10% din preţul de începere a licita-
ţiei. Garanţia se va depune în 
numerar, prin  plata în contul indicat 
de lichidator. Pentru participarea la 
licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichida-
torului judiciar din mun. Iași, str.  
Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iași, până la 
data de 03.03.2016 ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: la tele-
foanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, 
Fax 0232/240890.

l S.C. INASIN  SRL, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmează: activul nr.1: spaţiu comer-
cial situat în Mun.Iași, B-dul Chimiei 
nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iași , cu 
aria construită de 187,28 mp. și aria 
utilă  de 173,23 mp., înscris în Cartea 
Funciară sub nr. 55170 a Mun. Iași, 
cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 
1906/4/1, 1904/1, 2/p/sp. com./1/2 și 
Cartea Funciara nr. 23405 cu nr. 
cadastral 1906/1, cu preţul de 
pornire a licitaţiei este de 470.242,50 
lei ( fără TVA)( 50% din valoarea de 
evaluare). Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt până la 
data de 03.03.2016, ora 15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iași, Str.  Vasile 
Lupu Nr. 43, Jud. Iași, În data de 04 
martie 2016 orele 15.00, și se va 
desfășura în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei și ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
29.04.2015. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de organizare și desfășu-
rare a licitaţiei. Regulament ce poate 
fi consultat atât la dosarul cauzei cât 
și la sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului de 
adjudecare în termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare și 
desfășurare a licitaţiei. Ofertanţii 
sunt obligaţi să depună, până la 
termenul de vânzare, o garanţie de 
participare la licitaţie în procent de 
10% din preţul de începere a licita-
ţiei. Garanţia se va depune în 
numerar, prin  plata în contul indicat 
de lichidator. Pentru participarea la 
licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichida-
torului judiciar din mun. Iași, str.  
Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iași, până la 
data de 03.03.2016 ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: la tele-
foanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, 
Fax 0232/240890.

PIERDERI  
l Pierdut certificat constatator, sat 
Moliset nr 74.Îl declar nul.

l CII Ilie Laurenţiu Dragoș în cali-
tate de lichidator judiciar a debitoarei 
SC CLC Outlet Center SRL cu sediul 
în Mun. Arad, str. Poet Andrei Mure-
sanu, nr. 1, jud. Arad, J2/608/2008, 
CUI 23625157, declară certificatul de 
înregistrare nr. B2205923 și statutul/
anexele pierdute/nule.

l Pierdut Certificat profesional CPC 
Marfă și Persoane valabil de la data 
15.02.2015 până la data 15.02.2020 și 
Certificat Adr cu numărul 51050 
valabil de la data 10.03.2015 până la 

data 10.03.2020 pe numele Polișciuc 
Ivan. Le declar nule.

l Pierdut carnet nr. 2023156 de foi 
de parcurs  pentru firma S.C. Isacost 
Trans S.R.L., CUI RO22269523, 
J29/2072/2007, adresa comuna 
Sângeru, sat Mireșu Mare, nr. 36 A. Îl 
declar nul.

l Declar pierdut Certificat Consta-
tator nr.538614 din 16.11.2009,cu 
punctul de lucru din Intrarea Butu-
rugeni, nr.26, pentru Societatea SC 
DiRect Call Center SRL.

l Pierdut Adeverinţă achitare inte-
grală apartament, pe numele 
Adelman Maria. Declar nulă.

l Declar pierdut (nul) carnet de 
student pe numele Miruna Marin, 
eliberat de Facultatea de Drept, 
Universitatea din București.

l Subsemnatul Opriţescu Mihail 
Ioan anulez anunţul din data de 
21-Dec-2015 prin care am declarat 
nul Certificatul de moștenitor 
încheiat la B.N.P. Mitache Adriana –
Călărași, deoarece am găsit origi-
nalul.

l Pierdut (nul) contractul de 
împrumut pentru achitarea locuinţei 
din București, Str. Cap. Mișcă Petre 
nr. 10, bl. M9, sc. 2, et. 8, apt.107, 
Sector 5, încheiat cu ICRAL Cotro-
ceni, pe numele Cucianu Constan-
tina.

l Pierdut Certificat de înregistrare al 
f i r m e i  I M A  G r a p h  S . R . L . , 
J40/12341/2006, C.U.I. RO 18895529, 
cu sediul în Str. Marin Constantin 
nr.24, Sector 5, București, serie certi-
ficat B nr. 0890711. Îl declar nul.

l Declar pierdută (nulă) legitimaţie 
militară emisă de U.M. 02638 Bucu-
rești, M.Ap.N. pe numele Timpău 
Florin- Mădălin.

l S.C. Alexia Tour Impex S.R.L. cu 
sediul în București, Sector 6, 
J40/18272/04, RO 16929587, declar 
pierdute :  documente control 
INTERBUS intern nr. 0041607, nr. 
0050849, nr. 0050848, plus diagra-
mele aferente; documente control 
INTERBUS extern nr. 2014686, nr. 
2008807, nr. 2008806, plus diagra-
mele aferente.

DECESE

Regretăm nespus dispariţia 
prematură a verișorului nostru 
ADRIAN SEICHE. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace și să 
mângâie inimile celor apropiaţi 
lui! Valerica Morar cu familia.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media. Nr. 
125/23.02.2016. Anunț D.G.R.F.P. Ploiești. 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 data de 07.03.2016, ora 12.00, 
licitație deschisă cu strigare în vederea încheierii Acordului – 
Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință (închiriere) asupra 
spațiilor de birouri/ depozite/ platformă betonată la Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Biroul Vamal de 
Interior Argeș. Detaliile privind licitația publică cu strigare se 
găsesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20160
223091616_dsi-3403-total.pdf

ANUNȚURI


