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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 Case și Mobilier din Lemn SRL – Dubravesti, după 
cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Mașină de 
brichetat Goldmark MB 7, 14.320 lei; Transformator, 26.119 lei; 
Instalație de exhaustare cen-tralizată, 4.154 lei; Fierăstrău 
pendular O-MAC 350, 970 lei. Pre-țurile 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 por- 
nire 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 22.08.2016, ora 14.00. Licitația va 
avea loc în data de 23.08.2016, ora 11.0, la sediul A.J.F.P. Argeș, 
mezanin 2, cam. 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 A.J.F.P. Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211.511 – 
3252.

OFERTE SERVICIU
l Societatea Instal Roland S.R.L. 
angajează vinificator-oenolog.
Pentru detalii sunati la nr.de tel: 
0744.697.539

l Spalatorie auto profesionala 
angajeaza spalatori si polisatori 
auto. Sector 3. Tel.0722.503.294.

l Spitalul Clinic Colentina orga-
nizează în data de 19.08.2016, la 
sediul administrației spitalului 
concurs pentru ocuparea a 1 post 
de referent studii superioare în 
cadrul Serviciului de management 
al calității. Metodologia de organi-
zare și desfășurare a concursului 
va fi afișată la avizierul spitalului. 
Informații suplimentare la telefon: 
0213.191.780.

l Institutul Național al Magistra-
turii organizează la sediul său din 
București, bd. Regina Elisabeta, 
nr. 53, sector 5, în perioada 
23.08.2016, ora 10.00 (proba 
scrisă) și 29.08.2016, ora 10.00 
(interviul), concursul/ examenul 
organizat în vederea ocupării unui 
post aparţinând categoriei perso-
nalului contractual de magaziner. 
Dosarele de concurs se depun la 
sediul instituției în  termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului, respectiv până la data 
de 16.08.2016 inclusiv. Relații 
suplimentare la nr. de tel.: 
021.407.62.40 și pe site-ul www.
inm-lex.ro. 

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru 
ocuparea unor funcţii publice de 
execuţie vacante. Concursul se 
organizează la sediul I.N.S. din 
București, Bd. Libertăţii 16, sector 
5,  în data de 01 septembrie 2016, 
ora 10:00, proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului, la 
sediul I.N.S.. Dosarul de înscriere 
trebuie să conţină obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 
din H.G. nr.611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici. Condiţiile 
de participare la concurs aprobate 
și bibliografia stabilită se afișează 
la sediul și pe site-ul I.N.S. (www.
insse.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul I.N.S. și la 
telefon (021)317.77.82.

l A.Oficiul Teritorial pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii și 
Cooperaţie Iași organizează în 
baza HGnr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea a 2 
posturi contractuale temporar 
vacante, după cum urmează: -1 
post consilier juridic 1A; -1 post 
consilier 1. B.Cerinţele posturilor 
conform fișelor de post: Consilier 
juridic 1A: -studii superioare juri-
dice, finalizate cu diplomă de 
licenţă; -examen de definitivare în 
profesie susţinut; -înscris în Cole-
giul Consilierilor Juridici Iași; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
superioare minim 6 ani și 6 luni. 
Consilier 1: -studii superioare, 
finalizate cu diplomă de licenţă; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
superioare minim 3 ani și 6 luni; 
C.Tipul probelor: 1.Proba scrisă, în 
data de 23.08.2016, ora 10.00; 2.
Proba de interviu, în data de 
26.08.2016, ora 10.00. D.Dosarele 
de concurs se vor depune la sediul 
OTIMMC Iași din Iași, str.Elena 
Doamna, nr.61A, et.2, jud.Iași. 
Dosarele de concurs se vor depune 
începând cu data de 02 august 
2016, pe parcursul a cinci zile 
lucrătoare în intervalul orar 9.30-
16.30, data limită de depunere 
fiind 08 august 2016. E.Informaţii 
suplimentare și bibliografia pentru 
concurs se pot obţine la sediul 
OTIMMC Iași, persoană de 
contact: Costăchescu Tomiţa, 
telefon: 0232.261.101, e-mail: 
otimmc.iasi@gmail.com

l Unitatea Militară 02046 
Constanţa,  din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de personal civil contrac-
tual: „Șef birou” în Birou dezvol-
tare și integrare aplicaţii resurse 
conform H.G.286/2011. Condiții 
de participare: -Studii superioare, 
cu o vechime în muncă de minim 
10 ani și vechime specialitate de 
minim 5 ani; -Proba scrisă 
(subiecte tip test grilă), data: 
05.09.2016, ora 10.00; -Proba prac-
tică, data: 08.09.2016, ora 11.00; 
-Data limită de depunere a dosa-
relor: 16.08.2016, ora 15.30. Depu-
nerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul 
UM 02046 Constanţa, strada 
Tulcei, nr.21, unde se vor afișa și 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretarului, 
telefon: 0241.652.945/interior 416.

l UM 02211 București, din Minis-
terul Apărării Naționale, organi-
zează concurs de ocupare a 2 
posturi vacante de personal civil 
contractual, astfel: -denumirea 
posturilor: muncitor calificat I 
(electrician) și muncitor calificat I 
(instalator), la microstructura 
formațiune de cazarmare pentru 
cazarma 3074 București (Antiae-
riană): -studii: liceu/școală profesi-
onală. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
24.08.2016, ora 10.00; -proba prac-
tică în data de 30.08.2016, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
05.09.2016, ora 10.00; -dată limită 
de depunere dosare: 15.08.2016. 
Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul UM 02211 București, șos.
Antiaeriană, nr.12, Sectorul 5, 
unde vor fi afișate și detaliile orga-
nizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la 
telefon: 02133.21.250, int.166 sau 
0769.296.466.

l Primăria Comunei Baia, cu 
sediul în localitatea  Baia, Str. 
Nicolae Stoleru, nr.2. judeţul  
Suceava, organizează concurs 
conform HG 286/2011 pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante  de: 1.Consilier I -1 Post; 
2.Șofer -1 Post; 3.Muncitor necali-
ficat -2 posturi. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 23.08.2016, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
25.08.2016, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 1.Pentru Consilier I: 
-studii: studii superioare absolvite 
cu diploma de licenţă sau echiva-
lenta, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă  în domeniul  
Știinţe sociale, Filologie; -vechime 
-vechimea în specialitatea studiilor 
- minim 5_ani. 2.Pentru Șofer: 
-studii școală generala, profesio-
nala; -permis B, C+E; -vechime în 
funcția de șofer:  minimum 10 ani. 
3.Pentru Muncitor necalificat: 
-studii generale; -vechime în 
muncă: peste 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a-III-a, 
la sediul Primăriei comunei Baia, 
judeţul Suceava. Relaţii suplimen-
tare la sediul:  primăriei Baia, 
persoana de contact: Cocean 
Rodica telefon: 0230.572.504(18)

l Primăria Comunei Seleuș 
anunţă organizarea concursului 
pentru ocuparea pe durată nede-
terminată a postului de natură 
contractuală de șofer microbuz 
școlar.  Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Comunei 
Seleuș în data de 25 august 2016, 
ora 10:00 – proba scrisă și în data 
de 28 august 2016, ora 10:00 – 
interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 10 
de zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei 
Seleuș din localitatea Seleuș, nr. 
200, judeţul Arad.  Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 3 din 
H.G.R. nr. 286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Condiţii specifice 
de participare la concurs: permis 
de conducere categoria D; - atestat 
profesional pentru conducătorii 
auto care efectuează transport 
public de persoane, valabil la data 
depunerii dosarului și la data 
susţinerii concursului. Condiţile de 
participare, bibliografia și conţi-
nutul dosarului de concurs se 
afișează la sediul instituţiei.  
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei 
Seleuș și la numărul  de telefon: 
0257/329101. 

l Primăria comunei BORCA 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice  
vacante de: CONSILIER , clasa I, 
grad profesional DEBUTANT, 
nivelul studiilor SUPERIOARE- 
COMPARTIMENTUL FINAN-
CIR-CONTABIL   ȘI ACHIZIŢII 
PUBLICE: Examenul va avea loc 
la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI 
BORCA,   constând în proba 
scrisă – în data de  01 septembrie 
2016,  ora 10,00  și interviu - în 
data de 05 septembrie  2016 ora 
10,00. Persoanele care participă la 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
publice trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:  a) – are 
cetăţenia română și domiciliul în 
România; b) cunoaște limba 
română, scris și vorbit;c)  are capa-
citate deplină de exerciţiu; d) are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
funcţiei publice pentru care  
candidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate; e) 
îndeplinește condiţiile de studii 
corespunzătoare funcţiei publice , 
respectiv studii superioare - studii 
universitare de licenţă  absolvite 
cu    diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată  absol-
vite cu diplomă de licenţă  sau 
echivalentă  în domeniul știinţelor 
economice;f)  îndeplinește condi-
ţiile specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice; g) nu a fost 
condamnată pentru pentru săvâr-
șirea  unei 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 infracţiuni săvârșite cu  
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă 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 desfășurat 
activitate de poliţie politică, astfel 
cum este definită prin lege. Candi-
daţii depun dosarul de înscriere la 
concurs la PRIMĂRIACO-
MUNEI BORCA, începând cu 
data de 01 august 2016 până pe 
data de 20 august 2016(inclusiv) și 
care vor conţine în mod obliga-
toriu: a) formularul de înscriere ( 
anexa 3);b) copia actului de identi-
tate; c) copiile diplomelor de studii 
și a altor acte care atestă efectu-
area unor specializări; d) cazierul 
judiciar; e) adeverinţă care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare(să  conţină, în clar, 
numărul, data, numele emiten-
tului și calitatea acestuia, în 
formatul  standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice) ; f) – 
declaraţia pe propria răspundere  
care să ateste că nu a desfășurat 
activităţi de poliţie politică; g)- 
declaraţie pe propria răspundere 

că nu a fost destituit dintr-o 
funcţie publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă 
pentru  motive disciplinare în 
ultimii șapte ani. Copiile de pe 
actele prevăzute mai sus se 
prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformi-
tate cu originalul de către secre-
tarul comisiei  de concurs. 
Formularul de înscriere se va pune 
la dispoziţia candidaţilor prin 
secretarul comisiei de concurs .

l Direcţia Fiscală Brașov , cu 
sediul în Brașov, Strada Doroban-
ţilor, nr.4 organizează concurs 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
vacante, de: -1 post de Inspector 
cls.I grad profesional superior- 
Serviciul Tehnologia Informației 
din cadrul Direcţiei Fiscale 
Brașov, până la revenirea titula-
rului dreptului, perioadă determi-
nată; -1 post de Inspector cls.I 
grad profesional superior- Servi-
ciul Financiar Contabilitate din 
cadrul Direcţiei Fiscale Brașov, 
până la revenirea titularului drep-
tului, perioadă determinată. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
17.08.2016, ora 10:00; -Proba 
interviu în maxim 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -1 post de 
Inspector cls.I grad profesional 
superior- Serviciul Tehnologia 
Informației din cadrul Direcţiei 
Fiscale Brașov, până la revenirea 
titularului dreptului, perioadă 
determinată: -s[ aibă studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă  
în domeniul calculatoare și tehno-
logia informației sau în domeniul 
matematică- informatică; - 
vechimea în specialitatea studiilor 
este de minim 9 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice; - 1 post de Inspector 
cls.I grad profesional superior- 
Serviciul Financiar Contabilitate 
din cadrul Direcţiei Fiscale 
Brașov, până la revenirea titula-
rului dreptului, perioadă determi-
nată: - să aibă studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă  în 
domeniul economic; -vechimea în 
specialitatea studiilor este de 
minim 9 ani în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Direcţiei Fiscale Brașov. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Direcţiei Fiscale Brașov, 
Secretariatul Comisiei de Concurs 
telefon 0268/474.440  interior 232.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Sector 3 cu sediul în Str. Parfu-
mului, nr.2-4, sector 3, București, 
scoate la concurs, în data de 
24.08.2016, în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată si deter-
minata, următoarele posturi 
contractuale vacante în temeiul 
legal al H.G. 286/2011, cu comple-
tările și modificările ulterioare:  
•Serviciul Comunicare: -1 post 
inspector specialitate; Condiții 

specifice de participare: Studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență;  
•Direcţia Administrativă: -2 
posturi referent: Condiții specifice 
de participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; •Compartiment Tehnic 
Auxiliat: -1 post șofer; Condiții 
participare: Studii generale sau 
medii; posesor carnet de condu-
cere categoria B; -1 post muncitor 
calificat (fochist); Condiții partici-
pare: Studii generale sau medii; -1 
post muncitor calificat (electri-
cian); Condiții participare: Studii 
generale sau medii; -7 posturi 
ingrijitoare: Condiții specifice de 
participare: Studii generale. 
Directia pentru Protectia Dreptu-
rilor Copilului: •Serviciul Asis-
tenţă Maternală: -1 post medic 
specialist cu 1/2 normă; Condiții 
specifice de participare: Studii 
superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență în specialitatea Medicină 
Generală; drept de liberă practică; 
asigurare Malpraxis. •Centrul de 
Consiliere si Resurse: -2 posturi 
inspector specialitate; Condiții 
specifice de participare: Studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență. 
•Centrul de Îngrijire în Aparta-
mente de Tip Familial: -6 posturi 
inspector specialitate: Condiții 
specifice de participare: Studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență; -2 
posturi psiholog practicant: 
Condiții specifice de participare: 
Studii superioare de specialitate de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență în Psihologie; -2 posturi 
asistent medical: Condiții specifice 
de participare: Studii postliceale 
de specialitate; -15 posturi refe-
rent: Condiții specifice de partici-
pare: Studii medii, liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -1 post 
administrator: Condiții specifice 
de participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -1 post îngrijitor: Condiții 
specifice de participare: Studii 
generale.
•Complex de Servicii “Pistru-
iatul”: Componenta Rezidențială:  
-2 posturi referent: Condiții speci-
fice de participare: Studii medii, 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -1 post asistent 
medical: Condiții specifice de 
participare: Studii postliceale de 
specialitate; Componenta de 
Supraveghere și Monitorizare a 
Copilului Delicvent:  -1 post refe-
rent; Condiții specifice de partici-
pare: Studii medii, liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
Compartiment de Recuperare 
Gladiatorul: -1 post inspector 
specialitate: Condiții specifice de 
participare: Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență. •Centrul de Recuperare 
pentru Copiii cu Dizabilități 
Samuel: -1 post psiholog practi-
cant: Condiții specifice de partici-
pare:  Studii  superioare de 
specialitate de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență în 
Psihologie. •Centrul de Integrare 
Socio-Profesională a Tinerilor cu 
Vârsta de Peste 18 ani: -3 posturi 
inspector specialitate: Condiții 
specifice de participare: Studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență; -1 post 
referent; Condiții specifice de 
participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat. •Centrul de Plasament 
pentru Copiii cu Disabilităţi 
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Crinul Alb: -1 post infirmieră; 
Condiții specifice de participare: 
Studii generale. •Creşa Trape-
zului: -1 post psiholog practicant: 
Condiții specifice de participare: 
Studii superioare de specialitate de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență în Psihologie. -1 post 
infirmieră; Condiții specifice de 
participare: Studii generale; -1 
post îngrijitor: Condiții specifice 
de participare: Studii generale. 
•Creşa Potcoava: -1 post medic 
specialist; Condiții specifice de 
participare: Studii superioare de 
specialitate de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență în speci-
alitatea Medicină Generală; drept 
de liberă practică; asigurare 
Malpraxis; -3 posturi infirmieră; 
Condiții specifice de participare: 
Studii generale; -1 post infirmieră 
pe perioadă determinată; Condiții 
specifice de participare: Studii 
generale; -3 posturi asistent 
medical: Condiții specifice de 
participare: Studii postliceale de 
specialitate; -1 post muncitor cali-
ficat (bucatar): Condiții specifice 
de participare: studii generale. 
•Creşa Titan: -1 post infirmieră: 
Condiții specifice de participare: 
Studii generale. •Centrul de Zi 
Licurici: -1 post referent; Condiții 
specifice de participare: Studii 
medii, liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat. •Centrul de Plasa-
ment “Pinocchio”:  -1 post refe-
rent;  Condiții  specifice de 
participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -1 post îngrijitor: Condiții 
specifice de participare: Studii 
generale; -1 post supraveghetor 
noapte; Condiții specifice de parti-
cipare: Studii generale; •Complex 
de Servicii “Casa Noastră”: -2 
posturi îngrijitor: Condiții speci-
fice de participare: Studii generale. 
Direcţia Protecţie Socială: •Servi-
ciul Evaluare Complexă a Persoa-
nelor Adulte cu Handicap: -1 post 
medic specialist cu 1/2 normă; 
Condiții specifice de participare: 
Studii superioare de specialitate de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență în specialitatea Medi-
cină Generală; drept de liberă 
practică; asigurare Malpraxis; -1 
post kinetoterapeut principal; 
Condiții specifice de participare: 
Studii superioare de specialitate, 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în kinetote-
rapie. •Centrul de Consiliere şi 
Monitorizare Asistenți Personali:  
-1 post inspector specialitate; 
Condiții specifice de participare: 
Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență. 
•Clubul Seniorilor „Râmnicu 
Sarat”: -1 post inspector speciali-
tate; Condiții specifice de partici-
pare: Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență. -1 post psiholog practi-
cant; Condiții specifice de partici-
pare:  Studii  superioare de 
specialitate, de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în 
Psihologie;  •Complex de Servicii 
Sociale pentru Persoane fără 
Adapost:-3 posturi asistent 
medical: Condiții specifice de 
participare: Studii postliceale de 
specialitate; •Centrul de Îngrijire 
şi Asistență “Floarea Speranței”:-1 
post referent: Condiții specifice de 
participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -1 post magaziner: Condiții 
specifice de participare: Studii 
generale sau medii, liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; -1 
post infirmieră: Condiții specifice 
de participare: Studii generale; -1 

post îngrijitor: Condiții specifice 
de participare: Studii generale. 
•Adăpost pentru Victimele 
Violenţei în Familie “Sf. Maria”: 
-1 post medic specialist; Condiții 
specifice de participare: Studii 
superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență in specialitatea Medicină 
Generală; drept de liberă practică; 
asigurare Malpraxis; -1 post asis-
tent medical: Condiții specifice de 
participare: Studii postliceale de 
specialitate; -1 post infirmieră: 
Condiții specifice de participare: 
Studii generale; -1 post îngrijitor: 
Condiții specifice de participare: 
Studii generale. Pentru a ocupa un 
post vacant, candidatul trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele condiţii 
generale prevăzute la art. 3 din 
Regulamentul– Cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalui contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 
modificat prin H.G. nr. 1027/2014: 
•Are cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spatiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; 
•Cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; •Are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
•Are capacitate deplina de exer-
ciţiu; •Are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; •Îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice, 
potrivit cerintelor postului scos la 
concurs; •Nu a fost condamnat 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legatură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de coruptie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care l-ar face incompatibil cu exer-
citarea funcţiei, cu excepţia situa-
ţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Candidaţi vor depune personal 
dosarele de concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării, în intervalul orar 9.00-14.00, 
la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 3 din 
Str. Parfumului, nr.2-4, sector 3, 
Bucureşti. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină: 1. 
Cerere de înscriere la concurs; 2. 
Curriculum Vitae– model Euro-
pean; 3. Copie după actul de 
identitate; 4. Copie după diploma 
de studii; 5. Copie după alte acte 
care să ateste efectuarea unor 
specializări/ perfecţionări; 6. Copie 
după cartea de muncă actualizată 
până la data de 31.12.2010 şi/sau 
adeverinţa eliberată de angajator 
sau ITM care să ateste vechimea 
în muncă şi vechimea în speciali-
tatea studiilor; 7. Copie după 
adeverinţa care să ateste vechimea 
în munca şi vechimea în speciali-
tatea studiilor după data de 
01.01.2011, eliberată de angajator 
şi extras REVISAL certificate 
conform cu originalul de catre 
angajator (după caz eliberat de 
ITM); 8. Cazier judiciar (fără 
fapte penale înscrise în cazier); 9. 
Adeverinţă medicală, care atestă 
starea de sănătate corespunză-
toare, (eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 

către medicul de familie sau de 
către unităţi sanitare abilitate şi 
trebuie să conţină în clar numărul, 
data, numele emitentului, calitatea 
acestuia în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
Nota: Copiile după actele menţio-
nate la punctele 3, 4, 5, 6, 7 se 
prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru 
conformitate cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs, sau 
se prezintă copii legalizate de către 
candidaţi. Concursul constă în 
două probe: proba scrisă şi 
interviu/ proba practică. Proba 
scrisă şi interviul/ proba practică 
se susţin din bibliografia şi tema-
tica afişată la Direcţiei Generale 
de Asistenţa Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 din Str. Parfu-
mului, nr.2-4, sector 3, precum şi 
pe site-ul instituţiei. Proba scrisă a 
concursului va avea loc în data de 
24.08.2016, ora 10.00, iar interviul/ 
proba practică în termen de 4 zile 
lucrătoare de la susţinerea probei 
scrise. Informaţii suplimentare în 
ceea ce priveşte locaţia unde se va 
desfăşura concursul se pot obţine 
la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 din Str. Parfu-
mului, nr.2-4, sector 3, Bucureşti 
sau la numărul de telefon 
0730.013.862.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l SCM Igiena cu sediul în B-dul 
Unirii nr. 57, bl. E4, sector 3, oferă 
spre închiriere următoarele spaţii 
comerciale: -56mp în B-dul Lacul 
Tei nr. 126- 128, bl. 17, sector 2; 
-18mp în Calea Rahovei nr. 360, 
bl. 10A, sector 5; -86mp în Str. 1 
Mai (fosta Compozitorilor) nr. 28, 
Complex Comercial Drumeţului, 
sector 6; -63mp în Str. Turnu 
Măgurele nr. 17, Complex Com 
sector 2; -34mp în Str. Elena Văcă-
rescu nr. 9, bl. XX1/2, sector 1; 
-54mp în Str. Drumul Taberei nr. 
24, Complex Com. 4, sector 6; 
-20mp în Şos. Mihai Bravu nr. 98- 
106, bl. D16, sector 2. Relaţii la 
tel.: 021-3230723.

CITAȚII  
l SC Popas Dropia SRL (CUI 
RO8764640), cu ultimul sediu 
cunoscut în Insuratei, Str.Libertăţii 
nr.38, judeţul Brăila, este citat 
pentru data de 08.09.2016, 
ora-9:00, la Judecătoria Brăila, 
c a m e r a - 4 ,  î n  d o s a r u l  n r. 
3/247/2016/a1 în calitate de debi-
tor,în proces cu CNADNR- DRDP 
Constanta, în calitate de creditor,-
pentru cerere în_anulare.

DIVERSE  
l S.C. Agroinvest Plus S.R.L. 
titular al proiectului Construire 
spălătorie auto şi spațiu adminis-
trativ, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M. Bucu-
reşti- nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului şi nu 
se supune evaluării adecvate, în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului 
pentru proiectul Construire Spălă-
torie auto şi spațiu administrativ, 
propus a fi amplasat în Bucureşti, 
sector 4, strada Intrarea Binelui 
1A. 1. Proiectul de decizie de înca-
drare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Bucureşti din Aleea 
Lacul Morii nr.1, Sector 6, în zilele 
de luni până vineri între orele 
9.00-12.00, precum şi la urmă-

toarea adresă de internet www.
apmbuc.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, 
până la data de 6 August 2016.

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de adminis-
trator judiciar al debitorului S.C. 
Michelini Prest S.R.L., conform 
Încheierii Civile nr. 56/JS/CC din 
data de 25.07.2016, pronunţată de 
către Tribunalul Caraş-Severin în 
dosarul  nr. 4167/115/2016, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. 
(2) şi art. 100, alin. (1) şi urm. din 
Legea nr. 85/2014, coroborate cu 
art. 71 alin. (2) sau, după caz, art. 
73 alin. (1) din acelaşi act 
normativ.  Notifică Deschiderea 
procedurii  insolvenţei – procedura 
generală - împotriva debitoarei 
S.C. Michelini Prest S.R.L. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor asupra averii debitoarei este: 
09.09.2016. Termenul limită de 
verificare a creanţelor, de admi-
tere, afişare şi comunicare a Tabe-
lului preliminar al creanţelor este: 
30.09.2016.  Contestatiile la 
Tabelul preliminar al creantelor 
pot fi depuse la Tribunal in termen 
de 7 zile de la data publicarii tabe-
lului in B.P.I. Termenul pentru 
întocmirea şi afişarea Tabelului 
definitiv al creanţelor admise este: 
26.10.2016. Prima şedinţă a 
Adunării Creditorilor debitoarei  
va avea loc la data de: 06.10.2016, 
ora 12.00 la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din  Reşiţa, str. 
P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, et.2, 
ap.21, Jud. Caraş-Severin, având 
ca ordine de zi: prezentarea situa-
ţiei debitorului; desemnarea/
confirmarea comitetului credito-
rilor; confirmarea administrato-
rului judiciar; stabilire onorariu 
administrator judiciar; alte 
menţiuni. 

l Dosarul nr. 1518/292/2014, 
Materia: Civil, Stadiul procesual al 
dosarului: Fond; Obiectul dosa-
rului: partaj judiciar Ieşire din 
indiviziune. Comunicare Hotărâre 
Civilă nr. 489/2016 din data de 31 
mai 2016
În numele legii hotărăşte:Admite 
acţiunea de ieşire din indiviziune 
şi cererea reconvenţională intro-
duse de reclamantul pârât Anger 
Gheorghe, domiciliat în Roşiorii 
de Vede,  strada Plt .  Popa 
Gheorghe,  nr.  28 ,  judeţul 
Teleorman împotriva pârâtului 
reclamant Stroe Paul Stroe Paul, 
domiciliat în Roşiorii de Vede, 
strada Sfânta Vineri, nr. 13, 
judeţul Teleorman şi a pârâţilor 
Stroe Florea domiciliar în Roşiorii 
de Vede, strada Oltului, bloc GDH, 
sc .H,  e t .1 ,  ap .  1 ,  judeţul 
Teleorman; Stroe Nicolae, domici-
liat în comuna Frumuşani, sat 
Moara, judeţul Călăraşi, fără 
forme legale în Bucureşti, Şos. 
Pipera, nr. 17-19, bloc 3D, sc.A, 
et.4, ap. 17, sector 1; Onea 
Alexandra domiciliată în Arad, 
strada Şcoalei, nr. 8, judeţul Arad; 
Drăgan Ion domiciliat în Bucu-
reşti, strada Buzoieni, nr. 4, bloc 
834, sc. A, et.2, ap. 13, sector 6; 
Isac Raluca Paulina domiciliată în 
Brăila, strada 1 Decembrie 1918, 
nr. 43, bloc C, sc.A, et.3, ap. 7, 
judeţul Brăila; Lăzărescu Irina 
Cristiana domiciliată în Brăila, 
strada Plevna, nr. 195, judeţul 
Brăila; Dode Florea domiciliat în 
comuna Ciuperceni, judeţul 
Teleorman şi Dode Marin domici-

liat în comuna Ciuperceni, judeţul 
Teleorman. Atribuie reclamantului 
Anger Gheorghe , în deplină 
proprietate, suprafaţa de 81900 
m.p. teren extravilan şi 2500 mp 
teren intravilan situat pe teritoriul 
cadastral al comunei Seaca, 
judeţul Teleorman. Atribuie pârâ-
tului Dode Florea, în deplină 
proprietate, suprafaţa de 45409 
mp teren extravilan situat pe teri-
toriul cadastral al comunei Seaca, 
judeţul Teleorman; Atribuie pârâ-
tului Dode Marin, în deplină 
proprietate, suprafaţa de 44629 
mp teren intravilan situat pe teri-
toriul cadastral al comunei Seaca, 
judeţul Teleorman; Atribuie pârâ-
tului reclamant Stroe Paul, în 
deplină proprietate, suprafaţa de 
15229 mp teren extravilan situat 
pe teritoriul cadastral al comunei 
Seaca, judeţul Teleorman; Atribuie 
pârâtului Stroe Florea, în deplină 
proprietate, suprafaţa de 15551 
mp teren extravilan situat pe teri-
toriul cadastral al comunei Seaca, 
judeţul Teleorman; Atribuie pârâ-
tului Stroe Nicolae, în deplină 
proprietate, suprafaţa de 14513 
mp teren extravilan situat pe teri-
toriul cadastral al comunei Seaca, 
judeţul Teleorman; Atribuie pârâ-
tului Onea Alexandra, în deplină 
proprietate, suprafaţa de 8700 mp 
teren extravilan situat pe teritoriul 
cadastral al comunei Seaca, 
judeţul Teleorman; Atribuie pârâ-
tului Drăgan Ion, în deplină 
proprietate, suprafaţa de 8700 mp 
teren extravilan situat pe teritoriul 
cadastral al comunei Seaca, 
judeţul Teleorman; Atribuie 
pârâtei Isac Raluca Paulina, în 
deplină proprietate, suprafaţa de 
15042 mp teren extravilan situat 
pe teritoriul cadastral al comunei 
Seaca, judeţul Teleorman; Atribuie 
pârâtei Lăzărescu Irina Cristina, 
în deplină proprietate, suprafaţa 
de 15200 mp teren extravilan 
situat pe teritoriul cadastral al 
c o m u n e i  S e a c a ,  j u d e ţ u l 
Teleorman; Atribuie pârâtului 
Drăgan Ion, în deplină proprie-
tate, locuinţă, pătul cu magazie şi 
bucătărie cu camere de locuit şi 
terenul aferent, imobil în valoare 
totală de 24630 lei, situat în 
comuna Seaca, tarla 33, parcelele 
1360,  1361,  1362,  judeţul 
Teleorman. Având un drept în 
cotă în valoare de 1047 lei şi 
primind bunuri în valoare de 
24630 lei, va plăti sultă suma de 
23583 lei după cum urmează: 4188 
reclamantului Anger Gheorghe, 
cîte 2094 lei pârâţilor Dode Florea 
şi Dode Marin, câte 2360 lei pârâ-

tului reclamant Stroe Paul şi 
pârâtului Stroe Florea, 4720 lei 
pârâtului Stroe Nicolae, 1047 lei 
pârâtei Onea Alexandra şi câte 
2360 pârâtelor Isac Raluca 
Paulina şi Lăzărescu Irina Cris-
tina. După compensare cheltuie-
lilor de judecată pârâţii Dode 
Marin ,  Dode Florea ,  One 
Alexandra şi Drăgan Ion vor plăti 
reclamantului pârât Anger 
Gheorghe câte 250 lei, iar pârâţii 
Stroe Florea, Isac Raluca Paulina 
şi Lăzărescu Irina Cristina vor 
plăti pârâtului reclamant câte 250 
lei. Onorariul în sumă de 200 lei 
pentru curator special al pârâtului 
Stroe Nicolae, av. Diaconu 
Gheorghe, va fi suportat din 
fondurile Ministerului Justiţiei. 
Cu drept de apel în termen de 30 
de zile de la comunicare. Cererea 
de apel se va depune la sediul 
Judecătoriei Turnu Măgurele. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 
31 mai 2016.

l Anunț de participare pentru 
angajarea unei firme de arhivare. 
Societatile profesionale de insol-
vență Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta Turnu Severin, str. Zăbră-
uţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
înregistrată în Registrul Formelor 
de Organizare II sub nr. 0649, 
având CUI 31215824, prin repre-
zentant asociat coordonator ec. 
Popescu Emil si Yna Consulting 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Mără-
şeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, CUI 
RO 21146590, nr. înregistrare RFO 
II - 0213, nr. de ordine în tabloul 
practicienilor în insolvenţă 272, 
Tel/Fax 0252/328293, prin repre-
zentant asociat coordonator ec. 
Motoi Gogu în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC 
C&C MH Confort SRL – în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul în localitatea Drobeta-Tur-
nu-Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 
11A, jud. Mehedinţi, cod unic de 
identificare fiscală 17044001, înre-
gistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J25/460/2005, numit prin 
sentința nr. 487 din data de 
09.09.2013 pronunţată de către 
Tribunalul Mehedinți, Secţia a II 
– Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
9465/101/2012 în temeiul dispoziți-
ilor art. 23 din Legea 85/2006 
angajeaza FIRMA DE ARHI-
VARE in vederea predarii si depo-
zitarii documentelor contabile si 
tehnice ce au apartinut debitorului 
SC C&C MH Confort SRL; Docu-

ANUNȚURI

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 Atis Control & Co SRL - Pitești după cum urmează: 
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară N1 Dacia SD 
FSD1K Logan, serie șasiu BFDB1J1211UA6E4, an fabricație 2008, 
AG-30-KSS, 8.820 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 por- 
nire 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 19.08.2016, ora 14.00. Licitația va 
avea loc în data de 22.08.2016, ora 11.00, la sediul A.J.F.P. Argeș, 
mezanin 2, cam. 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 A.J.F.P. Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel.0248.211.511 - 
3252.
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mente contabile – aproximativ 55 
ml; Documente tehnice – aproxi-
mativ 52 ml; Documente personal 
– aproximativ 27 ml; Documente 
resurse umane/accidente/protectia 
munci – aproximativ 15 ml. Docu-
mentele descrise anterior se află 
depozitate în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Banovitei , nr. 5 - 
nr.44, str. Aleea Constructorilor nr. 
40, judeţul Mehedinţi. Lichida-
torul judiciar precizează faptul că 
ofertele cu privire la efectuarea 
procedurilor de arhivare trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
arhivare (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite și 
contribuții); Ofertele pot fi trans-
mise pe fax 0252354399 sau email 
office@consultant-insolventa.ro 
sau expertyna@yahoo.com sau 
direct la sediul ales din localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrăuțului, nr. 
7A, județul Mehedinți  până la 
data de 05.08.2016 orele 1400. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvență SPRL Asociat coordo-
nator ec. Emil Popescu Yna 
Consulting SPRL. Asociat coorod-
nator ec. Motoi Gogu

l Anunț de participare pentru 
angajarea unei firme de arhivare . 
Societatile profesionale de insol-
vență Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta Turnu Severin, str. Zăbră-
uţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
înregistrată în Registrul Formelor 
de Organizare II sub nr. 0649, 
având CUI 31215824, prin repre-
zentant asociat coordonator ec. 
Popescu Emil si Yna Consulting 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Mără-
șești, nr. 18, jud. Mehedinţi, CUI 
RO 21146590, nr. înregistrare RFO 
II - 0213, nr. de ordine în tabloul 
practicienilor în insolvenţă 272, 
Tel/Fax 0252/328293, prin repre-
zentant asociat coordonator ec. 
Motoi Gogu în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC 
Izometal Magellan SRL cu sediul 
în municipiul Drobeta-Turnu 
Severin, Bulevardul I.C. Brătianu, 
nr. 11, parter, Camera 2, județul 
Mehedinți, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Mehedinţi sub nr. 
J25/276/27.07.2012, având Cod 
Unic de Înregistrare 6633311, 
s o c i e t a t e  î n  f a l i m e n t ,  i n 
bankruptcy, en faillite, în dosar nr. 
6902/101/2012 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinţi în temeiul 
dispozițiilor art. 23 din Legea 
85/2006 angajeaza FIRMA DE 
ARHIVARE in vederea predarii si 
depozitarii documentelor contabile 
si tehnice ce au apartinut debito-
rului SC Izometal - Magellan SRL; 
Documente contabile – aproxi-
mativ 100 ml; Documentele 
descrise anterior se află depozitate 
în localitatea Enric Baader nr. 11 
si 13, judeţul Timis. Lichidatorul 
judiciar precizează faptul că ofer-
tele cu privire la efectuarea proce-
durilor de arhivare trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
arhivare (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite și 
contribuții); Ofertele pot fi trans-
mise pe fax 0252354399 sau email 
office@consultant-insolventa.ro 
sau expertyna@yahoo.com sau 
direct la sediul ales din localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrăuțului, nr. 
7A, județul Mehedinți  până la 
data de 05.08.2016 orele 1400. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvență SPRL Asociat coordo-

nator ec. Emil Popescu Yna 
Consulting SPRL Asociat coorod-
nator ec. Motoi Gogu

l Anunț de participare pentru 
angajarea unei firme de arhivare. 
Societatile profesionale de insol-
vență Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta Turnu Severin, str. Zăbră-
uţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
înregistrată în Registrul Formelor 
de Organizare II sub nr. 0649, 
având CUI 31215824, prin repre-
zentant asociat coordonator ec. 
Popescu Emil si Yna Consulting 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Mără-
șești, nr. 18, jud. Mehedinţi, CUI 
RO 21146590, nr. înregistrare RFO 
II - 0213, nr. de ordine în tabloul 
practicienilor în insolvenţă 272, 
Tel/Fax 0252/328293, prin repre-
zentant asociat coordonator ec. 
Motoi Gogu în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC 
Drumuri și Lucrări Publice SA, 
cod de identificare fiscală 
11020372, sediul social în Drobe-
ta-Turnu-Severin, str. Aleea 
Constructorilor, nr. 40, jud. Mehe-
dinţi, număr de ordine în registrul 
comerţului J25/305/1998, societate 
în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, în dosar nr. 6571/101/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinţi în temeiul dispozițiilor art. 23 
din Legea 85/2006 angajeaza 
FIRMA DE ARHIVARE in 
vederea predarii si depozitarii 
documentelor contabile si tehnice 
ce au apartinut debitorului SC 
Drumuri și Lucrări Publice SA; 
Documente contabile – aproxi-
mativ 5 ml; Documente personal 
– 50 ml; Documentele descrise 
anterior se află depozitate în loca-
litatea Dr. Tr. Severin, str. Aleea 
Constructorilor nr. 40, judeţul Dr. 
Tr. Severin. Lichidatorul judiciar 
precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea procedurilor 
de arhivare trebuie să cuprindă: 
-onorariul solicitat pentru efectu-
area procedurilor de arhivare 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, 
taxe, impozite și contribuții); Ofer-
tele pot fi transmise pe fax 
0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau 
expertyna@yahoo.com sau direct 
la sediul ales din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, 
județul Mehedinți  până la data de 
05.08.2016 orele 1400. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvență 
SPRL. Asociat coordonator ec. 
Emil Popescu Yna Consulting 
SPRL. Asociat coorodnator ec. 
Motoi Gogu

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Administratorul 
Unic al Societăţii TEHNOFRIG 
PALACE S.A., persoană juridică 
română cu sediul în București, 
B-dul Poligrafiei nr.1C, et.1, biroul 
15, sector 1, număr de ordine în  
Registrul Comerţului București 
J 4 0 / 2 0 7 4 2 / 2 0 0 8 ,  C . U . I . 
RO24534677, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor societăţii la data de 12 
septembrie 2016, ora 11, în Bucu-
rești, B-dul Poligrafiei nr.1C, et.1, 
biroul 15, sector 1, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor, la data de referinţă 01 
septembrie 2016, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea hotă-
rârii cu privire la vânzarea către 
cumpărătorul MEGAPEARL 
Limited a pachetului de 1.206.400 
acţiuni nominative, cu o valoare 

nominală de 0,3 lei fiecare, cu o 
valoare nominală totală de 
361.920 lei, reprezentând 19.071% 
din capitalul social al societăţii 
Athenee Palace S.A., persoană 
juridică română cu sediul în Bucu-
rești, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
Clădire birouri Ana Holding, etaj 
1, biroul nr. 10, număr de ordine în  
Registrul Comerţului Bucuresti 
J40/612/1991, C.U.I. RO 1569250, 
la valoarea de tranzacţionare pe 
AeRo a acestor acţiuni. 2. Împu-
ternicirea Administratorului Unic 
al Tehnofrig Palace S.A., pentru a 
semna toate documentele necesare 
aducerii la îndeplinire și înregis-
trării la organismele în drept a 
prezentei hotărâri, cu posibilitatea 
ca acesta să mandateze o altă 
persoană pentru îndeplinirea 
acestor formalităţi. În cazul în 
care nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale de desfășurare a adunării 
generale ordinare a acţionarilor, a 
doua adunare generală extraordi-
nară va fi convocată pentru data 
de 13 septembrie 2016, în același 
loc, la aceeași, cu aceeași ordine de 
zi. Administrator Unic al Societăţii 
Tehnofrig Palace S.A. Taban Ion.

LICITAȚII  
l Primaria comunei Poaiana 
Stampei, judetul Suceava, CUI 
5021250, cod postal 727430, tel/fax 
0230-575.177, e-mail: poaiana_
stampei@yahoo.com, anunta 
organizarea procedurii de licitatie 
publica, cu plic sigilat, in vederea 
incheierii pentru o perioada de 5 
ani, a 4 loturi de teren in suprafata 
totala de 14.997 mp, situate in 
satul Poaia Stampei, comuna 
Poaiana Stampei, judetul Suceava, 
in scopul exploatarii agricole a 
acestora. Documentatia de atri-
buire poate fi ridicata de la sediul 
primariei  comunei  Poiana 
Stampei, incepand cu data de 
08.08.2016, contra sumei de 150 
lei. Cerera, impreuna cu documen-
tele de calificare vor fi depuse la 
sediul primariei Comunei Poaia 
Stampei, judetul Suceava pana la 
data de 23.08.2016, ora 10:00. 
Data deschiderii licitatiei publice 
este 23.08.2016, ora 12:00. Solici-
tari de clarificare pot fi depuse 
pana la data de 19.08.2016, inclu-
sive (ora 15:30). 

l Administraţia Naţională “Apele 
Române”- Administraţia Bazinală 
de Apă Siret cu sediul în Bacău, 
str. Cuza Vodă nr.1, judeţul Bacău, 
cod 600274, tel.0234 541646, fax 
0234 510050,  în calitate de unitate 
locatoare,  anunţă: organizarea în 
data de 23 august 2016 a licitaţi-
ilor publice cu ofertă în plic închis 
privind închirierea de bunuri 
imobile, terenuri situate în albiile 
minore ale râurilor, pe raza jude-
ţelor Vrancea, Buzău, Neamţ, 
Suceava, Iași și Bacău. Închirierea 
are ca scop înlăturarea materia-
lului aluvionar (exploatare agre-
gate minerale) pentru asigurarea 
scurgerii optime în albie. Durata 
închirierii este de 2 ani. Garanţia 
de participare este de 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale, 
respectiv 0,56 lei/mp/an, pentru 
fiecare dintre următoarele bunuri 
imobile: Judeţul Vrancea - Râul 
Putna - Răchitosu-Garoafa/ 
Garoafa - 7.451 mp; Judeţul 
Buzău - Râul Râmnicu Sărat; 
Colibași/ Râmncielu 19.343 mp. 
Judeţul Neamţ;  Râul Cracău; 
Doina / Girov -  58.500 mp. Râul 
Siret - Tămășeni/ Tămășeni 13.500 
mp. Judeţul Suceava Râul 

Moldova Gura Humorului aval 
confl.râu Humor/ G. Humorului 
9.857 mp. Râul Siret Poiana 2/ 
Dolhasca - 35.000 mp. Judeţul 
Iași. Râul Siret  Răchiteni Sud / 
Răchiteni 40.000 mp; Dumbrava/ 
Lespezi -     20.000 mp; Probota 
aval / Dolhasca-Suceava  20.000 
mp; Sima 3 / Stolniceni Prăjescu  
30.000 mp; Şcheia / Al.I.Cuza - 
25.000 mp. Judeţul Bacău Râul 
Tazlău Orășa/ Livezi -  39.000 mp; 
Râul Bistriţa Blăgești amonte 
fermă / Blăgești 24.000 mp. Râul 
Siret - Drăgești/ Berești Bistriţa, 
Flipești, Negri  32.000 mp. De 
asemenea, tot în data de 23 august 
2016 vor fi scoase la licitaţie urmă-
toarele suprafeţe de teren situate 
în albiile minore ale râurilor: 768 
mp albie minoră râu Siret în loca-
litatea Homocea, jud.Vrancea la 
preţul minim de 0,43 lei/mp/lună 
(respectiv 330,00 lei/lună) fără 
TVA, garanţia de participare fiind 
de 396,00 lei,  în scopul moderni-
zării sistemului de evacuare a 
apelor epurate prin închiderea 
porţiunii deschise a colectorului 
general și montarea unei conducte 
dimensionate la necesităţile 
actuale, pentru o perioadă de 10 
ani; 351,00 mp albie minoră râu 
Cernu în comuna Poduri, jud.
Bacău la preţul minim de 0,48 lei/
mp/lună (respectiv 168,00 lei/lună) 
fără TVA, garanţia de participare 
fiind de 202,00 lei, în vederea reali-
zării unei căi de acces peste râul 
Cernu, respectiv a unui pod 
temporar de trecere spre zona cu 
sonde de foraj, pentru o perioadă 
de 10 ani. Garanţia de participare 
poate fi constituită sub forma unei 
scrisori de garanţie bancară elibe-
rată de o bancă din România în 
favoarea unităţii locatoare sau a 
unui ordin de plată, confirmat 
prin extras de cont, în contul 
RO51TREZ0615005XXX013935 
- TREZORERIA BACĂU, CIF 
33839263. Condiţiile de partici-
pare sunt precizate în caietul de 
sarcini.  Ofertele vor fi depuse în 
data de 23 august 2016 până la ora 
9, urmând a fi deschise în aceeași 
zi la ora 10. Caietul de sarcini, în 
valoare de 1.250,00 lei, poate fi 
achiziţionat de la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Siret - 
birou Patrimoniu sau cu ordin de 
plata în contul RO 69TREZ 
061502201X013928 - TREZO-
R E R I A  B A C Ă U  C I F : 
RO18264854, începând cu data de 
02 august 2016 și până în ziua 
anterioară desfășurării licitaţiilor.
Valabilitatea obligatorie a ofertei 
este de 90 de zile de la data deschi-
derii acesteia. Prezentul anunţ este 
postat pe site-ul www.rowater.ro/
dasiret la rubrica ANUNŢURI - 
LICITAŢII ACTIVE.

l Anunţul privind organizarea 
licitaţiei principale de vânzare de 
masă lemnoasă pe picior. Organi-
zatorul l icitaţiei :  Primăria 
Comunei Coșna, sat Coșna, 
comuna Coșna, județul Suceava, 
t e l e f o n  0 2 3 0 5 7 5 1 4 2 ,  f a x 
0230575142, e-mail primaria-
cosna@yahoo.com; Data și ora 
desfășurării licitaţiei: 16.08.2016, 
ora 12.30; Locul desfășurării licita-
ţiei: Sediul primăriei Coșna, 
comuna Coșna, județul Suceava;  
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu 
strigare; Licitaţia este organizată și 
se va desfășura conform prevede-
rilor. Regulamentului de valorifi-
care a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 924/2015; Data și ora 

organizării preselecţiei: 11.08.2016  
de la ora 10,00 la ora 14.00; Data 
și ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la licitaţie: 
11.08.2016  ora 13.00; Lista parti-
zilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei și pasul de lici-
tare pentru fiecare partidă sunt 
afișate la sediul organizatorului și 
pe site-ul www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă 
pe picior oferit la licitaţie 928 m3, 
din care pe natură de produse: — 
produse  accidentale I : 122 (m3). 
— produse secundare rărituri: 806  
(m3). și, respectiv, pe specii și 
grupe de specii: — rășinoase: 879 
(m3); — fag: 30 (m3); — diverse 
moi: 16 (m3); — diverse tari: 3 
(m3). Masa lemnoasă pe picior 
o f e r i t ă  s p r e  v â n z a r e  n u 
provine  din fondul forestier 
proprietate publică certificat .
Pentru masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei se va organiza o 
noua licitație în condițiile prevă-
zute de HG 924/2015. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul Primăriei comunei Coșna, 
începând cu data de: 01.08.2016. 
Pentru informaţii și date supli-
mentare vă puteţi adresa organi-
z a t o r u l u i  l i c i t a ţ i e i  ș i 
reprezentantului Ocolului Silvic 
Dorna Candrenilor : ing.Popescu 
Radu, telefon 0230/575140. Orga-
nizator, Primăria comunei Coșna, 
județul Suceava

l Anunţul privind organizarea 
licitaţiei principale de vânzare de 
masă lemnoasă pe picior. Organi-
zatorul l icitaţiei :  Primăria 
Comunei Coșna, sat Coșna, 
comuna Coșna, județul Suceava, 
t e l e f o n  0 2 3 0 5 7 5 1 4 2 ,  f a x 
0230575142, e-mail primaria-
cosna@yahoo.com; Data și ora 
desfășurării licitaţiei: 16.08.2016 
ora 12.00;
Locul desfășurării licitaţiei: Sediul 
primăriei Coșna, comuna Coșna, 
județul Suceava; Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu strigare; Lici-
taţia este organizată și se va desfă-
șura conform prevederilor. 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
924/2015; Data și ora organizării 
preselecţiei: 11.08.2016  de la ora 
10 la ora 14.00; Data și ora-limită 
până la care poate fi depusă docu-
mentaţia pentru preselecţie și 
înscrierea la licitaţie: 11.08.2016  
ora 13.00; Lista partizilor care se 
licitează, preţul de pornire a licita-
ţiei și pasul de licitare pentru 
fiecare  partidă  sunt afișate la 
sediul organizatorului și pe 
site-ul  www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă 
pe picior oferit la licitaţie 172 m3, 
din care pe natură de produse: — 
produse  accidentale I : 172 (m3). 
și, respectiv, pe specii și grupe de 
specii: — rășinoase: 172 m3. Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certi-
ficat .
Pentru masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei se va organiza o 
noua licitație în condițiile prevă-
zute de HG 924/2015. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul Primăriei Comunei Coșna 
începând cu data de: 01.08.2016. 
Pentru informaţii și date supli-
mentare vă puteţi adresa organi-
z a t o r u l u i  l i c i t a ţ i e i  ș i 

reprezentantului Ocolului Silvic 
Dorna  : tehnician  Florea Mihai, 
telefon 0756/752317. Organizator, 
Primăria comunei Coșna, județul 
Suceava

l Consiliul Local Brezoi anunta 
concesionarea prin licitatie publica 
deschisa a terenului cu suprafata 
de 718 mp, situate in oras Brezoi, 
str. Clubului, nr. 10A, cu destinatia 
– construire locuinta. Durata 
concesiunii – pe perioada exis-
tentei constructiei , dar nu mai 
mult de 49 ani. Redeventa minima 
de pornire la licitatie – 430,8 euro. 
Documentatia de atribuire  se 
poate procura contra sumei de 50 
lei de la sediul concedentului, 
compartimentul urbanism . Data 
limita pentru solicitarea clarifica-
rilor – 26.08.2016
Ofertele vor fi depuse in 2 exem-
p l a r e  p a n a  l a  d a t a  d e 
02.09.2016,ora 15,00 la sediul 
Primariei Brezoi,  oras Brezoi,str. 
Lotrului ,nr. 2, cod postal 245500, 
Judetul Valcea, telefon/fax 
0250.778.240, cod fiscal 2541894. 
Licitatia publica deschisa  va avea 
loc in data de 05.09.2016,ora 
10,00,la sediul Primariei Brezoi. 
Relatii la telefon /fax 0250/778240 
- comp.urbanism,c. arh.Vasile 
Anca. Instanta competenta in 
solutionarea litigiilor aparute –
Tribunalul Valcea, str.Scuarul 
Revolutiei, nr.1, Rm.Valcea, jude-
tulValcea, telefon 0250/739120 
potrivit Legii contenciosului admi-
nistrativ nr.544/2004.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat Profesional 
Transport Marfa emis pe numele 
CADIOGLU EUGEN. Il declar 
nul.

l Pierdut atestat profesional trans-
port marfa, pe numele Stanciu Alex 
Marcel. Il declara nul.

l Pierdut certificat constatator al 
SC Bestteam Autocriss SRL cu 
J06/390/2012, CUI:30314129. Îl 
declar nul.

l Pierdut Contract construire 
nr.4293/1973 si Proces-verbal din 
30.01.1974, Sima (Sava) Constanta. 
Le declar nule.

l Pierdut atestat transport  marfa 
seria 0381267000 și card descărcare 
tahograf seria 00000000084MM000, 
eliberate de ARR Vâlcea, pe numele 
Stana Alexandru Horațiu. Se 
declară nule.

l CII Ilie Laurentiu Dragos in cali-
tate de lichidator judiciar a debi-
toarei SC Sud-Est Express SRL cu 
sediul in Mun. Tulcea, str. Podgori-
ilor, nr.12, scara A, ap.6, jud. Tulcea, 
J36/442/2003, CUI 15907823, 
declara certificatul de inregistrare 
nr. B2045783 si statutul/anexele  
pierdute/nule. 

l Declar pierdute (nule) contract de 
vânzare- cumpărare nr.31457 și 
proces verbal nr. 31457/27.12.93 
emise de S.C. Foișor- S.A. pe numele 
Costache Vasile.

l S.C. Marmosim S.R.L. cu sediul 
social în Roșiori de Vede, Str. Sănă-
tăţii nr.2, Jud. Teleorman, C.U.I. 
14515287, declar pierdută adresa 
D.G.F.P. atribuire număr ordine la 
casa de marcat marca DATECS 
MP55 seria 12100790, seria fiscală 
022269, de la punctul de lucru situat 
în 13 Septembrie nr. 221-225. 

ANUNȚURI


