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OFERTE SERVICIU
l Oferim cursuri şi stagii,
avizate ISCIR şi autorizare
ANC, la cele mai avantajoase
preţuri. Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru oferte personalizate
sau vizitaţi-ne pe www.nidri.ro.
l Magazin alimentar zona
Iuliu Maniu angajează vânzătoare, perioadă nedeterminată,
salariu atractiv, angajament pe
termen lung. 0757.003.021,
0741.012.422
l Fabrică de mobilă situată în
Bucureşti,Piaţa Giuleşti,angajează în condiţii atractive:proiectant mobilier,consultant
vânzări,tâmplar pal melaminat,
circularist, operator cant.
Detalii tel:0733.107.767
l Firmă distribuţie produse
alimentare zona Metro Voluntari angajează manipulant
marfă şi şofer livrator.CV pe
mail:angajari@senic.ro sau
tel:0741.244.002
l ICME ECAB SA –CABLEL–
fabrica de cabluri electrice
angajează STIVUITORIST –
pentru stivuitor de 5-7 tone –
(autorizat ISCIR). Se oferă
condiţii foarte bune de salarizare, plata orelor suplimentare,
prime lunare, prime cu ocazia
sărbătorilor şi tichete de masă.
Candidaţii interesaţi sunt invitaţi zilnic,_între orele 09.00–
13.00 la sediul companiei din
Str.Drumul Între Tarlale, nr.42,
Sector.3. Relaţii la telefoanele:_021.20.90.309 sau
021.20.90.113.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
COVASNA, cu sediul în Sfântu
Gheorghe, Bd. Gen. Grigore
Bălan nr.14 scoate la concurs, în
data de 25.07.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: 1.
Referent, grad profesional
principal- Compartiment
Execuţie Bugetară, Financiar,
Contabilitate şi Administrare
Fond Garantare pentru Plata
Creanţelor Salariale. Condiţii
specifice de participare la
concursurile pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate – studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice- 5 ani;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point,
Internet, poştă electronică-nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM
Covasna.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi,
cu sediul în Iaşi, Str. Cucu, nr.1,
scoate la concurs, în data de
04.07.2016, ora 10:00 (proba

scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post temporar
vacant: Inspector, grad profesional principal–Compartiment
Monitorizare Proiecte Finanţate
din FSE, Informatică şi Managementul Bazelor de Date.
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice- 5
ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point,
Internet-nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul
AJOFM Iaşi.
l Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice,
cu sediul în localitatea Deva,
str.1 Decembrie 1918, nr.28,
judeţul Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante,
conform HG286/23.03.2011:
-Numele funcţiei: îngrijitor;
-Număr posturi: 1. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 14.07.2016, ora
10.00; -Proba interviu în data de
18.07.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
generale; -fără vechime în
specialitate. 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 din
localitatea Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.28, Camera 24.
Relaţii suplimentare la sediul
Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice:
localitatea Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.28, Camera 24,
persoană de contact: Bogdănescu Iulius, telefon:
0254.211.350, int.164 sau
0731.380.111, e-mail: cjsarmi@
yahoo.ro
l Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare, cu
sediul în localitatea Slava
Cercheză, str.Principală, nr.
238, judeţul Tulcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-Numele funcţiei: muncitori
canalizare; -Număr posturi: 2,
conform HG286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
14 iulie 2016, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 14 iulie 2016,
ora 11.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: minim gimnaziale (8 clase); -vechime: minim
1 an; -domiciliul în comuna
Slava Cercheză; -cunoştinţe în

domeniul electricităţii şi instalaţiilor. 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 Slava Cercheză, judeţul
Tulcea. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei Slava
Cercheză, persoană de contact:
Haralambie Valentin, telefon:
0240.551.681, fax: 0240.551.681,
e-mail: primariasc@yahoo.com.
l Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare, cu
sediul în localitatea Slava
Cercheză, str.Principală, nr.
238, judeţul Tulcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-Numele funcţiei: Şef serviciu;
-Număr posturi: 1, conform
HG286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 14 iulie 2016,
ora 9.00; -Proba interviu în data
de 14 iulie 2016, ora 11.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: minim studii liceale/
şcoală profesională; -vechime:
minim 5 ani; -domiciliul în
comuna Slava Cercheză; -experienţă în funcţii de conducere.
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 Slava
Cercheză, județul Tulcea.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Slava Cercheză,
persoană de contact: Haralambie Valentin, telefon:
0240.551.681, fax: 0240.551.681,
E-mail: primariasc@yahoo.com
l Serviciul Public Baia Populară Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, str.Andrei Şaguna,
nr.2, județul Sibiu, organizează
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant de Şef
serviciu juridic, achiziții
publice, resurse umane şi auxil i a r e g r. I I , c o n f o r m
HG(A)286/2011. Concursul se
va desfăşura la sediul Serviciului Public Baia Populară
Sibiu, str.Andrei Şaguna, nr.2 şi
constă în: -Probă eliminatorie
cunoştințe calculator: -în data
de 14 Iulie 2016, ora 11.00;
-Probă scrisă: -în data de 15
iulie 2016, ora 11.00; -Interviu:
-în data de 19 iulie 2016, ora
11.00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții: -condițiile generale
prevăzute de legislația în
vigoare pentru ocuparea unui
post vacant; -studii superioare
juridice absolvite cu diplomă de
licență; -vechime în specialitate
de minim 2 ani; -cunoştinţe
avansate de calculator. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la
data de 06 Iulie 2016, ora 14.00,
la sediul Serviciului Public Baia
Populară Sibiu, str.Andrei
Şaguna, nr.2. Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public
Baia Populară Sibiu; persoană

de contact: D-na Lacrima
Muntean, telefon: 0269.214.445,
e-mail: baia.populara@sibiu.ro.
l În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, Institutul de Stat
pentru Testarea şi Înregistrarea
Soiurilor anunţă scoaterea la
concurs în data de 18 iulie 2016,
ora 10.00 proba scrisă, a următoarelor posturi contractuale
vacante: -1 post de muncitor
calificat I– Centrul pentru
Testarea Soiurilor Inand; -1
post de muncitor calificat I–
Centrul pentru Testarea Soiurilor Satu Mare. Condiţiile
specifice prevăzute în fişa
postului: -Studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat sau
şcoală profesională; -Vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:Concursul va avea loc la sediul
Institutului de Stat pentru
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti nr. 61,
sector 1, în data de 18 iulie
2016, ora 10.00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere se depun
în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicare, respectiv până
la data de 05.07.2016 la secretarul comisiei de concurs,
doamna Martin Mariana- consilier. Bibliografia, condiţiile
specifice de participare precum
şi actele solicitate candidaţilor
la înscriere vor fi publicate pe
site-ul I.S.T.I.S. şi afişate la
sediul I.S.T.I.S. Informaţii
suplimentare se pot obţine la nr.
de tel: 021/3184380.
l Primăria municipiului Fălticeni organizează concurs de
recrutare în data de 14.07.2016,
ora 9,00 (proba scrisă) şi în
termen de 48 de ore de la
afişarea rezultatelor la proba
scrisă - interviul, la sediul
Primăriei pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, a
funcției contractuale de şef
serviciu din cadrul Bazei de
Agrement ”Nada Florilor”
Fălticeni. Candidatii trebuie sa
îndeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul
bugetar, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, cu modificarile şi
completarile ulterioare şi studii
superiore tehnice de lungă
durată, absolvite cu diploma de
licență sau echivalentă şi o
vechime de minim 2 ani în
specialitatea studiilor. Dosarul
de înscriere se depune în termen
de 10 de zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României.
Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere,
condiţiile de studii şi vechime,
precum şi bibliografia concursului sunt afişate la sediul
Primăriei Fălticeni. Relații la
secretarul comisiei de concurs,

Telefon 0230/542056 – serviciul
resurse umane.
l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante din cadrul
Direcţiei de achiziţii, investiţii şi
servicii administraţie generală:
Direcţia de achiziţii, investiţii şi
servicii administraţie generală,
Compartimentul logistică şi
organizare evenimente -2
posturi contractuale- Expert
debutant. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă;
-vechime în specialitatea studiilor: 0 ani. Concursul se organizează la sediul Institutului
Naţional de Statistică din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5,
Bucureşti, în data de
14.07.2016, ora 10:00, proba
scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Statistică din
bd. Libertăţii nr.16, sector 5,
Bucureşti. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs
aprobate şi bibliografia stabilită
se afişează la sediul Institutului
Naţional de Statistică şi pe
site-ul Institutului Naţional de
Statistică (www.insse.ro).
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Institutului
Naţional de Statistică şi la
numărul de telefon:
(021)317.77.82.
l Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor Nucleare
cu sediul în Bucureşti, B-dul
Libertăţii nr.14, sector 5, organizează la data de 19 iulie 2016,
ora 10.00 (proba scrisă) la
sediul din Str. Lt. Zalic, nr.4,
sector 6, concurs pentru
ocuparea pentru perioadă nedeterminată a următoarelor
posturi vacante de natură
contractuală: 1. Consilier gr. IA
în cadrul Compartimentului
Audit Intern 1 post; În cadrul
Direcţiei Supraveghere Utilizare Radiaţii Ionizante: 2.
Consilier gr IA în cadrul
Compartimentului Zona 2
Muntenia 1 post; 3. Consilier gr.
IA în cadrul Compartimentului
Zona 4 Bucureşti- Ilfov 1 post;
4. Consilier debutant în cadrul
Compartimentului Zona 4
Bucureşti- Ilfov 1 post; Dosarele de concurs se depun până
la data de 06.07.2016, la sediul
din str. Zalic nr.4, sect. 6, la
Compartimentul Resurse
Umane, persoane de contact
Ghinea Petruta/ Cernat Magdalena, telefon 021.316.34.93/
int.131. Înscrierile la concurs se
fac în perioada 23.06.201606.07.2015. Rezultatele selecției
dosarelor de concurs vor fi
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afişate până la data de
08.07.2016. Condiţiile generale
precum şi cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor
scoase la concurs: B.Condiții
specifice postului: 1. Consilier
gr. IA în cadrul Compartimentului Zona 2 Muntenia, Direcţia
Supraveghere Utilizare Radiaţii
Ionizante 1 post: pregătire superioară tehnică sau universitară,
studii de lungă durată (inginer
sau absolvent al unei universităţi, în domeniul ştiinţelor
exacte); cursuri postuniversitare
de specializare în radioprotecţie
şi/sau în aplicaţiile surselor de
radiaţii ionizante; vechimea în
muncă sau specialitatea necesară: minimum 6 ani; deplasări
frecvente la agenţii economici
supuşi controlului, din judeţele
Gorj, Valcea, Dolj, Olt, disponibilitate pentru lucru în program
prelungit în anumite condiţii;
Locul de muncă la sediul
C.N.C.A.N. din Bucureşti, Bd.
Libertăţii, nr.14, sector 5; 2.
Consilier gr. IA în cadrul
Compartimentului Zona 4
Bucureşti- Ilfov, Direcţia
Supraveghere Utilizare Radiaţii
Ionizante– 1 post; pregătire
superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată
(inginer sau absolvent al unei
universităţi, în domeniul ştiinţelor exacte); cursuri postuniversitare de specializare în
radioprotecţie şi/sau în aplicaţiile surselor de radiaţii ionizante; vechimea în muncă sau
specialitatea necesară:
minimum 6 ani; deplasări frecvente la agenţii economici
supuşi controlului, din judeţele
Tulcea, Constanţa, Ialomiţa,
Călăraşi, disponibilitate pentru
lucru în program prelungit în
anumite condiţii; Locul de
muncă la sediul C.N.C.A.N.
din Bucureşti, Bd. Libertăţii,
nr.14, sector 5; 3. Consilier
debutant în cadrul Compartimentului Zona 4 BucureştiIlfov, Direcţia Supraveghere
Utilizare Radiaţii Ionizante– 1
post: pregătire superioară
tehnică sau universitară, studii
de lungă durată (inginer sau
absolvent al unei universităţi, în
domeniul ştiinţelor exacte);
cursuri de specializare în radioprotecţie şi/sau în aplicaţiile
surselor de radiaţii ionizante,
constituie un avantaj; vechimea
în muncă sau specialitatea
necesară: N/A. Locul de muncă
la sediul C.N.C.A.N. din Bucureşti, Bd. Libertăţii, nr.14, sector
5; 4. Consilier gr. IA în cadrul
Compartimentului Audit
Intern– 1 post: studii superioare, economice de lungă
durată; cursuri de perfecţionare
şi/sau specializare în domeniul
financiar– contabil, audit; Aviz
conform Legii nr. 672/2002 –
art.20– va fi solicitat de instituție înainte de data limită de
depunere a dosarelor (înscrierea
la concurs va fi condiționată de
obținerea avizului favorabil de
la Secretariatul General al
Guvernului); Certificat de atestare eliberat de Ministerul
Finantelor Publice; vechimea în
muncă sau specialitatea necesară: minimum 6 ani, pe funcţii
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din domeniul economic, audit,
control financiar– contabil;
activitatea desfăşurată în
cadrul instituţiilor publice
reprezintă un avantaj; permisul
de conducere categoria B,
reprezintă un avantaj; cunostințe avansate de limba engleză;
cunoştinţe temeinice de lucru
pe tehnica de calcul în utilizarea programelor specifice
postului; Locul de muncă la
sediul C.N.C.A.N. din Bucureşti, Str. Lt. Zalic, nr.4, sector
6; C. Concursul constă în:
-proba scrisă, care se va desfăşura la C.N.C.A.N., sediul din
Str. Zalic, nr.4, sect. 6, în data
de 19.07.2016, ora 10; -interviul
se va desfăşura în data de
25.07.2016 la sediul din str.
Zalic, nr.4, sect. 6, ora 10.
Contestațiile se vor depune de
către candidații nemultumiți, în
termen de o zi lucrătoare de la
data afişării rezultatului pentru
fiecare probă sustinută (selecție
dosare, proba scrisă, interviu),
iar termenul prevăzut pentru
soluționarea acestora este de o
zi lucrătoare. Relaţii suplimentare se găsesc pe site-ul
C.N.C.A.N. www.cncan.ro.

CITAȚII
l Rojişteanu Adrian şi Elena,
domiciliul în com.Daneţi, Jud.
Dolj, cheamă în judecată pe
Rădulescu Luminiţa în dosar
3216/215/2015 la Judecătoria
Craiova, complet CF2, ora
10.30, data: 29.06.2016.
l Se citează SC Garden Business Italia SRL, reprezentată
prin administrator Culicigno
Pasquale, cu ultimul domiciliu
cunoscut în mun. Slobozia, str.
Gării, bl. G100, ap.16. jud.
Ialomiţa, la Judecătoria Piteşti,
la termenul din 24 iunie 2016,
o r a 8 , 3 0 , î n D o s a r u l n r.
2018/280/2015, reclamantă
Dumitru Gherghina.
l Sav Maria şi Burcus Ioan, cu
domiciliul necunoscut, sunt

citaţi la Judecătoria Turda în
data de 13.09.2016, ora 8.30, în
Dosar 6723/328/2015, având ca
obiect intabulare.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numita: Varga Nicoleta
Georgeta, domiciliată în oraş
Brezoi str. Unirii bl. M9, sc. E,
ap.3, jud. Vâlcea în calitate de
intimată în dosarul civil nr.
1442/90/2016 cu termen de
judecată în data de 24.06.2016,
având ca obiect menţinerea
măsurii de protecţie specială,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Direcţia Generală pentru
Asistență Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea cheamă în
judecată pe numita Burcea
Corina Ana Maria cu domiciliul
î n m u n i c i p i u l B u c ur e ş t i/
sectorul 1, str. Vespasian, nr. 36,
în calitate de intimată în
dosarul civil nr. 1502/90/2016 cu
termen de judecată în data de
24.06.2016, având ca obiect
înlocuirea măsurii de protecţie,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Autoritatea Publică Locală a
Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti, în temeiul Legii
nr.421/2002, citează public
proprietarii/deţinătorii vehiculelor degradate, aflate pe domeniul public, pentru luarea
măsurilor de eliberare a domeniului public, pentru vehiculele:_Peugeot 307, roşu-intrare
faţă Parcul Carol; Dacia Nova,
gri-Str.Şura Mare nr.l, bl.1A;
Dacia Papuc, verde-Calea
Şerban Vodă, lângă cimitirul
Bellu, vis-a-vis de Domino's
Pizza; Dacia, alb-Str.Bordeşti
vis-a-vis nr. 22; Opel, argintiu-Str.Orgu Tănase vis-a-vis
nr.1; Dacia, gri-Bd.Constantin
B r â n c o v e a n u , n r. 1 ; F i a t
Multipla, verde-Şos.Giurgiului
nr.131, spate bl.1. În caz contrar
se va dispune inventarierea,
expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea într-un

MIERCURI / 22 iUNIE 2016
loc special amenajat, respectiv
Ş o s e a u a B e r c e n i n r. 3 8 A ,
Sector.4, Bucureşti.

SOMAȚII
l România. Judecătoria Făget,
judeţul Timiş. Făget, Str.1
Decembrie 1918, nr.3. Tel.:
0256.320.962/Fax:
0256.320.799/e-mail: monica.
cozac@just.ro. Operator de date
cu caracter personal nr.2970,
prezentul document conţine
date cu caracter personal aflate
sub incidenţa Legii nr.677/2001.
Dosar nr.439/832/2016. Emisă
la data de 06.06.2016. Anunţ.
Prin cererea înregistrată pe
rolul Judecătoriei Făget la data
de 01.06.2016, s-a solicitat de
numita Adamescu Stela, cu
domiciliul în comuna Racovita,
sat Ficatari, nr.191, judeţul
Timiş şi cu domiciliul procesual
ales în Lugoj, str.Caransebeşului, nr.8, judeţul Timiş, declararea judecătorească a morţii
numitului Chevereşan Petru,
născut la data de 31 iulie 1922,
fiul lui Chevereşan loan şi
Petruţ Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna
Bethausen, judeţul Timiş, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Bethausen, judeţul
Timiş. Orice persoană este invitată să comunice datele pe care
le cunoaşte în legătură cu cel
dispărut care vor fi depuse la
Judecătoria Făget, în dosarul
nr.439/832/2016, cu precizarea
că, în caz contrar, în termen de
2 luni de la emiterea celei din
urmă publicaţii se va trece la
judecarea cererii. Prezentul
anunţ a fost emis de către Judecătoria Făget în conformitate
cu dispoziţiile art.945 alin.2
Cod procedură civilă. Preşedinte, Jurj Anişoara Laura.
Grefier, Cozac Monica Cornelia.

DIVERSE
l Andrei Ioan IPURL notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa fata de Team Sky

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 06,
luna iulie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Rotw Guard Security SRL, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Greaca, jud. Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 15507312. Denumirea
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/
scutit *): Tractor Farmer F-9258TE - nr. identiﬁcare F1DB4C10010126, serie motor CD4045L137446,
77.900 lei, 20%; Tractor Farmer F-9258TE - nr. identiﬁcare F1DB4C10010131, serie motor
CD4045L141004, 69.000 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0246.216705, tastele 2 și 1, cu domnul Dan Buzea.

Coatings SRL, cu sediul în
Comuna Albesti-Paleologu,
nr.130, Judetul Prahova,
J29/339/2012, CUI 29873895,
Dosar nr. 3582/105/2016, Tribunalul Prahova. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor
01.08.2016; termen tabel preliminar: 22.08.2016; termen tabel
definitiv: 16.09.2016; adunarea
creditorilor va avea loc la
29.08.2016, ora 13 :00 la sediul
administratorului judiciar.
l Admite cererea formulată de
reclamantul Chiriţoiu
Constantin Valeriu, cu domiciliul în Mioveni, Bd. Dacia, bl.
D1, sc. 8, et. 1, ap.3, Jud. Argeş,
împotiva pârâtei Chiriţoiu
Ramona Florinela, domiciliată
în Mioveni, str. 7 Septembrie
1485, bl.T4, sc.A, ap. 1, Jud.
Argeş. Îndreaptă erorile materiale strecurate în sentinţa civilă
nr.7082/11.12.2007, pronunţată
în dosarul nr.7397/280/2007 al
Judecătoriei Piteşti în sensul că
în loc de "Chiriţoiu Ramona
Florentina" se va consemna în
mod corect "Chiriţoiu Ramona
Florinela" şi în loc de "Chiriţoiu
Roxana Adriana" se va
consemna în mod corect "Chiriţoiu Adriana-Roxana". Cu
drept de apel în termen de 15
zile de la comunicare. Pronunţată în sedinţa publică de la
24.05.2011
l Administratorul judiciar al
SC STEF FUNNY SRL, cu
sediul în Ploieşti, str. Cristianul,
nr. 25, bl. 154E, sc. A, et. 1, ap.
6, Prahova, J29/366/2007, CUI
21044387, notifică debitoarea,
creditorii şi ORC Prahova că în
dos. nr. 383/105/2016, aflat pe
rolul Tribunalului Prahova s-a
dispus deschiderea procedurii
generale a insolvenţei împotriva
debitoarei, stabilindu-se:
termenul limită pentru depunerea declaraţiei de creanţă
(timbrată cu 200 lei) este
01.08.2016; termenul limită de
depunere de către creditori a
opoziţiilor la 10 zile de la
primirea notificării şi termenul
de soluţionare a opoziţiilor la 10
zile după formularea acestora;
termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
este 22.08.2016; termenul limită
pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor este
16.09.2016. Rel. Administrator
judiciar CARDUELIS
C O N S U LT I N G I P U R L ,
Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33,
j u d . P r a h o v a . Te l .
0722.634.777/0344.809.816.
l SC Ro Motor`s SRL cu sediul
in Caracal, str.Traian nr.11
anunta vanzarea cu reducere de
pana la 95% a stocului de haine
import Germania din gestiunea
de magazin si en-gros.Marfa se
af la la punctul de lucru din
comuna Stoenesti, jud Olt.
Pentru detalii ne puteti
contacta la telefon:0764682828
l Dosar nr. 11578/4/2007,

S e n t i n ţ a c i v i l ă n r.
3277/09.06.2008, Judecătoria
Sector 4 Bucureşti Hotărăşte:
„Admite cererea formulată de
reclamanta Sersea Alexandra
Florentina, domiciliată în
Bucureşti, Str. Secuilor, nr.13,
bl.19, sc.4, et.9, ap.148, sector 4
în contradictoriu cu pârâtul
Sersea Constantin, cu ultim
domiciliu cunoscut în comuna
Băluşeni, sat Draxini, jud.
Botoşani, citat prin afişare la
uşa instanţei şi prin publicitate.
Declară desfăcută căsătoria
încheiată la data de 23.11.1989
la Primăria Sectorului 4 Bucureşti şi înregistrată sub nr.
2626/23.11.1989, din culpa
ambelor părţi. Reclamanta
revine la numele purtat anterior
încheierii căsătoriei, acela de
Gugoaşă. Cu apel în 30 de zile
de la comunicare. Pronunţată
în şedinţă publică, azi,
09.06.2008.” Îndreptare eroare
materială în Sentinţa civilă nr.
3277/09.06.2008: Dosar nr.
11578/4/2007, Încheiere din
data de 23.06.2008, Judecătoria
Sector 4 Bucureşti Dispune:
„Admite sesizarea din oficiu
privind pe petenta Sersea
Alexandra Florentina, domiciliată în Bucureşti, Str. Secuilor,
nr.13, bl.19, sc.4, et.9, ap.148,
sector 4 în contradictoriu cu
Sersea Constantin, cu ultim
domiciliu cunoscut în comuna
Băluşeni, sat Draxini, jud.
Botoşani, citat prin afişare la
uşa instanţei şi prin publicitate.
Dispune îndreptarea erorii
materiale strecurată în dispozit i v u l s e n t i n ţ e i c i v i l e n r.
3277/09.06.2008, pronunţată de
Judecătoria Sectorului 4 Bucur e ş t i î n d o s a r u l n r.
11578/4/2007, în sensul că
pârâtul va reveni la numele
purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de Gugoasa şi nu
reclamanta, cum din eroare s-a
menţionat. Prezenta încheiere
face parte integrantă din
s e n t i n ţ a c i v i l ă n r.
3277/09.06.2008, pronunţată de
Judecătoria Sectorului 4 Bucur e ş t i î n d o s a r u l n r.
11578/4/2007. Cu apel în 30 de
zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi,
23.06.2008”.

INFORMARE
l Aceasta informare este efectuata de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS, jud.
Sibiu, Piata Constantin I. Motas
nr.1, telefon 0269-803333, ce
intentioneaza sa solicite de la
Administratia Nationala
“Apele Romane”, aviz de
gospodarire a apelor, pentru
desfasurarea actvitatii de:
Studiu de fezabilitate si proiect
tehnic "Dezvoltarea pe teritoriul
României a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe coridorul BulgariaRomânia–Ungaria–Austria":
tronson Corbu-Hurezani si
tronson Hurezani-Hateg, judetele Vâlcea, Olt, Hunedoara si
Gorj si tronson Hateg-Recas si
tronson Recas-Horia, judetele
Arad, Hunedoara, Timis si
Caras Severin (inclusiv alimen-

tare cu energie electrica,
protectie catodica si fibra
optica) amplasat in localitatile:
Voicesti-Stefanesti, Dragasani,
Sutesti, Creteni, Gusoeni,
Maciuca, Fârtatesti, Tetoiu,
Zatreni-judetul Vâlcea; Corbu,
Potcoava, Scornicesti, Oporelu,
Teslui, Strejesti, Gradinari-judetul Olt; Vulcan, Dealu Babii,
Banita, Baru, Livadia, Pui,
Rusor, Râu Alb, Ohaba de sub
Piatra, Salasu de Jos, Barastii
Hategului, Vadu-judetul Hunedoara; Danciulesti, Stejari,
Hurezani, Vladimir, Târgu
Carbunesti, Scoarta, Balanesti,
Curtisoara, Bumbesti Jiu si
Schela, judetul Gorj si localitatile: Pesteana, Sarmizegetusa,
Paucinesti, Zeicani-judetul
Hunedoara; Bucova, Marga,
Voislova, Valea Bistrei, Otelu
Rosu, Glìmboca, Obreja, Iaz,
Jupa, Prisaca, Constantin
Daicoviciu, Sacu-judetul Caras
Severin; Gavojdia, Lugojel,
Costeiu-Tipari, Gruni, Sanovita, Belint, Iosfalau, Cralovat,
Petrovaselo, Herneacova,
Remetea Mica, Masloc-judetul
Timis si Fântânele-judetul
Arad. Aceasta investitie este
noua. Ca rezultat al procesului
de productie nu vor rezulta ape
uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 10//1996, cu
modificarile si completarile
ulterioare. Persoanele care
doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire
a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si
recomandari se pot adresa solicitantului la adresa: Achim
Muntean, telefon 0755077384
dupa data de 22.06.2016.

JURIDICE
l Tribunalul Argeş, Dosar civil
nr. 1646/109/2016, Sentinţa
civilă nr. 197/2016: «Admite
cererea formulată de petenta
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Argeş cu sediul în Piteşti, str.
Calea Drăgăşani, nr.8, jud.
Argeş în contradictoriu cu intimaţii Alecsandru Ionica, domiciliată în comuna Mălureni, sat
Mălureni, jud. Argeş, prin
curator –av. Popescu Simona
Mihaela, Alecsandru Ionela
domiciliată în comuna Mălureni, sat Mălureni, jud. Argeş şi
Agenţia Judeţeana De Plăţi Şi
Inspecţie Socială Argeş, cu
sediul în mun Piteşti, str IC
Brătianu, nr. 32, judeţ Argeş.
Stabileşte măsura plasamentului pentru minorul Alecsandru Cosmin Gabriel, născut
la data de 17.01.2005, în Piteşti,
jud Argeş, fiul numiţilor Alecsandru Cristian şi Alecsandru
Ionica la mătuşa maternă Alecsandru Ionela. Obligă intimata
AJPIS Argeş la plata unei
alocaţii lunare de plasament
pentru minor în favoarea intimatei Alecsandru Ionela, începând cu data de 06.04.2016 şi
până la încetarea măsurii de
protectie specială. Drepturile şi
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obligaţiile părinteşti faţă de
copil se vor exercita pe durata
măsurii de plasament de către
directorul DGASPC Argeş.
Onorariul de 390 lei stabilit
pentru curatorul special –av.
popescu Mihaela Simona se vor
suporta din fondurile speciale
ale Ministerului Justiţiei. Cu
drept de apel în termen de 10
zile de la comunicare. Calea de
atac şi motivele de apel se vor
depune la Tribunalul Argeş.
Pronunţată în şedinţa publică,
azi, 23.05.2016.»

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al
Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară 2016, a membrilor
Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A,
pentru data de 24.06.2016, ora
13.00 (în continuarea Adunării
Generale a Baroului Bucureşti),
la Sala Palatului din Bucureşti.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi următoarea:
1.Prezentarea, discutarea şi
supunerea la vot a raportului
Consiliului privind activitatea
desfăşurată în anul 2015. 2.
Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a contului de
execuţie financiar-contabil
pentru anul 2015, al Filialei
Bucureşti-Ilfov a C.A.A. 3.
Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind
activitatea financiar-contabilă
din anul 2015. 4.Descărcarea
Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru
anul financiar-contabil 2015. 5.
Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a proiectului de
buget pentru anul financiar-contabil 2016. 6.Consultarea
avocaților privind inițierea
demersurilor pentru edificarea
sau cumpărarea unui centru
multifuncțional (adunări,
conferințe, birouri), al Filialei
Bucureşti a C.A.A. şi al Baroului Bucureşti, în cooperare cu
Uniunea Națională a Barourilor din România sau Casa de
Asigurări a Avocaților. 7.
Diverse.

LICITAȚII
l Comuna Drănic, judeţul
Dolj, organizează în data de
27.07.2016, ora 10.00, licitaţie
p u bl i că d e s c h i s ă p r i v in d
vânzarea suprafeţei de 1.589mp
teren intravilan, proprietate
privată a comunei Drănic,
situată în Comuna Drănic,
satul Drănic, str.Principală
nr.99, judeţul Dolj, având
număr cadastral 31501, înscris
în cartea funciară. Terenul este
grevat de sarcini, pe acesta se
află construcţii ce aparţin SC
Bobivon Agro SRL. Relaţii
suplimentare: tel/fax:
0251.351.070, 0769.058.038,
adresă email: primariadranic@
yahoo.com.
l Comuna Drănic, judeţul
Dolj, organizează în data de
27.07.2016, ora 13.00, licitaţie
p u bl i că d e s c h i s ă p r i v in d
vânzarea suprafeţei de 1.347mp

teren intravilan, proprietate
privată a comunei Drănic,
situată în Comuna Drănic,
satul Padea, str.Principală
nr.84, judeţul Dolj, având
număr cadastral 31464, înscris
în cartea funciară. Terenul este
grevat de sarcini, pe acesta se
af lă construcţii ce aparţin
numitului Calusaru Virgil.
Relaţii suplimentare: tel/fax:
0251.351.070, 0769.058.038,
adresă email: primariadranic@
yahoo.com
l Sambrec Serv S.R.L., prin
lichidator, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, vinde prin licitatie
publica teren curţi construcţii,
în suprafaţa de 8.312 mp, situat
în Băicoi, Str. 23 August, nr. 84,
Judeţul Prahova la preţul total
217.200 lei, cu TVA inclus. Licitatia se va tine la sediul lichidatorului in data de 24.06.2016,
ora 10.00; regulamentul de
vanzare se poate obtine de la
sediul lichidatorului judiciar. In
cazul in care nu se va vinde,
licitatia se va tine in data de
01.07.2016, 04.07.2016,
07.07.2016, 19.07.2016,
22.07.2016, 25.07.2016,
28.07.2016, 01.08.2016,
05.08.2016, la aceeasi ora,
aceeasi adresa. Termenul limita
pentru inscrierea la licitatie
fiind 48 ore inainte de data
inceperii licitatiei. Relatii la
telefon: 0723357858/
0761132931; fax: 0244/597808;
www.andreiioan.ro.
l Lichidator judiciar vinde
prin licitație publică bunurile
imobile absolut indispensabile
exploatării, aparţinând debitoarei Moldomin SA, împreună
cu transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin
Licenţa de concesiune pentru
exploatarea minereului cuprifer
nr. 2781/2001, pentru perimetrul Moldova Nouă - Cariera de
Banatite. Informaţiile necesare
sunt cuprinse în Caietul de
sarcini care poate fi achiziţionat
la adresa: Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj,
Romania, tel. 0040-364-412631,
fax: 0040-364-412632, email:
office@rtz.ro. Licitaţia se va
desfăşura în data de 11 Iulie
2016, de la ora 10:00, la sediul
lichidatorului judiciar. În condițiile în care licitația publică din
data de 11 Iulie 2016 nu se va
finaliza cu adjudecare, următoarele şedințe de licitație vor
avea loc în a doua zi de luni a
fiecărei luni din an. În condițiile
în care a doua zi de luni din
lună este declarată conform
legii zi nelucrătoare, licitația se
va organiza în ziua de luni a
următoarei săptămâni din
aceeaşi lună.
l Anunţ privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Ansamblul Artistic Profesionist ,,
Doina Gorjului``, cu sediul în
Tg-Jiu, str. Traian, nr. 5, Jud.
Gorj, va vinde prin licitaţie
publică deschisă cu strigare în
data de 08.07.2016 următorul
bun mobil: Denumirea bunului
mobil / Preţul de pornire a lici-

taţiei este de Autoturism
Daewoo Cielo, benzină, an de
fabricaţie 1997, 5 locuri, cilindree 1498 m3, tracţiune faţa,
culoare verde canterbury, nr. de
înmatriculare GJ 09 JUD /
1.234,00 RON. Licitaţia
publică cu strigare va avea loc
la sediul Ansamblul Artistic
Profesionist ,, Doina Gorjului``,
în data de 08.07.2016 începând
cu ora 10:00, iar în cazul în
care nu se va prezenta nimeni
se va relua în data de
13.07.2016, sau în cazul în care
nici de această dată nu se va
prezenta nimeni se va relua în
data de 20.07.2016. Cei interesaţi în cumpărarea bunului
sunt invitaţi să prezinte, până
la data de 04.07.2016 următoarele. Oferte de cumpărare:
Dovada plaţii taxei de participare, reprezentând 10% din
preţul de pornire a licitaţiei;
Împuternicirea persoanei care
îl reprezintă pe ofertant;
Pentru persoanele juridice
române, copie de pe certificatul
unic de înregistrate eliberat de
oficiul registrului comerţului;
Pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare
tradus în limba romană; Pentru
persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate;
Pentru persoanele fizice
străine, copie de pe actul de
identitate /paşaport; Dovada
emisă de organele fiscale, că nu
au obligaţii fiscale restante faţă
de acestea, urmând să se
prezinte la data stabilită pentru
vânzarea la locul fixat în acest
scop. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la
sediul nostru sau la telefon
numărul 0253/216179. Data
afisării: 22.06.2016

PIERDERI
l Pierdut chitanţă 0154114. O
declar nulă.
l Pierdut Atestat si ecuson
ghid de turism nr.1222/2002 pe
numele Scarlat Alina Gabriela.
Le declar nule.
l Brown-Forman RO SRL,
având sediul în Str.Dr.Robert
Koch, Nr.6, et.1, Ap.2, Sector.5,
Bucuresti, identificata cu
J40/14680/2014,
C . U . I . : 3 3 9 1 5 9 7 2 , d e c la r ă
pierdut şi nul certificatul
constatator anexat certificatului
de înregistrare.
l Subscrisa Champy Com
SRL, cu sediul in Comuna
Bucov, str. Eroilor, nr. 1 Ciupercarie, Grajdul I, jud.
Prahova, J29/2178/2006, CUI
19080850 declaram pierdut
Certificatul de Inregistrare seria
B nr. 0778249 emis la data de
06.10.2006 de ORC Prahova. Il
declaram nul.
l S.C. Dragovita 2013 S.R.L.,
codul fiscal 32420444, sediul
firmei Maximilian Sector 3,
Bucureşti, declar pierdut Registrul unic de control de la
punctul de lucru Piaţa Veteranilor şi declarăm ştampila
rotundă nr.1 nulă.
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