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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l ANGAJĂM AGENŢI SECURITAT E P E N T R U G A R D A R E
TRANSPORT FEROVIAR ŞI
POSTURI FIXE. SALARIU 1.600
RON +20 BONURI DE MASĂ.
R E L AŢ I I L A T E L E F O N :
0785.285.972.
Firmă distribuţie produse alimentare zona Metro Voluntari angajează
OPERATOR
CALCULATOR ŞI MANIPUL A N Ţ I M A R FĂ . P r o g r a m :
L-V,08-17.CV pe mail:angajari@
senic.ro sau telefon: 0741.244.002.
l Şcoala Gimnazială Nr. 128, Str. Ion
Creangă nr.6, Sector 5, Bucureşti,
anunţă scoaterea la concurs în data
de 01.09.2016, a 1 post de secretar.
Depunerea dosarelor se face la sediul
Şcolii Gimnaziale Nr. 128 –Secretariat, în intervalul orar 9.00-14.00 în
perioada 22.08- 26.08.2016. Informaţii la telefon 0786.410.326/
021.410.22.19.
l Institutul de Cercetare– Dezvoltare
pentru Industrializarea şi Marketingul
Produselor Horticole –Horting scoate
la concurs, conform H.G. nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, un post de muncitor necalificat,
funcţie contractuală de execuţie,
temporar vacantă, pentru o perioadă
de 4 luni, cu posibilitate de prelungire.
Concursul va avea loc în data de
10.08.2016, ora 10 proba practică,
interviul la ora 11, la sediul
ICDIMPH- Horting. Relaţii suplimentare compartiment resurse umane,
telefon 0214603440.
l Primăria Comunei Borca, cu
sediul în localitatea Borca, județul
Neamț, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: - PAZNIC: 1 post.
Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă în data de 17.08.2016,
ora 10.00; - Proba interviu în data de
22.08.2016 ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii:- studii medii liceale; cursuri în domeniul pazei/securității.
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
Comunei Borca între 25.07.201605.08.2016. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Borca,
persoană de contact: secretar, Bălăcianu Elena, telefon: 0233268005.

l Primăria Comunei Coşeiu, cu
sediul în localitatea Coşeiu, nr.134,
judeţul Sălaj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Buldoexcavatorist,
conform HG286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 17.08.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
18.08.2016, ora 9.00; -Proba practică
în data de 18.08.2016, ora 13.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Domiciliul pe raza
Comunei Coşeiu; -Permis de conducere cat.B+C; -Vechime: 2 ani; -Studii:
Şcoală profesională sau diplomă de
calificare în meserie. 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 Comunei Coşeiu. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Coşeiu, persoană de contact:
Gal Valentin, secretar telefon:
0260.653.021, fax: 0260.653.199,
e-mail: primariacoseiu@yahoo.com
l Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul
în localitatea București, str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, organizează
concurs pentru ocuparea a funcției
contractuale vacante, de: -Consilier
Juridic gradul II (S) specialitatea
Drept, Compartiment Juridic, durată
nedeterminată; -Număr posturi: 1
conform HG286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Testarea psihologică în data de 17
august 2016, ora 10.00 -la sediul
Institutului; -Proba scrisă în data de
23 august 2016, ora 10.00; -Proba
practică în data de 26 august 2016,
ora 10.00; -Termenul de depunere al
dosarelor: 08.08.2016. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-diplomă de licență în specialitate;
-concurs pentru ocuparea postului; -6
luni vechime în specialitate; -capacitate de gestionare a timpului și de
încadrare în termenele limită stabilite, bună capacitate de organizare și
stabilire a priorităților, tact, seriozitate, rigurozitate, integritate. 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 Institutului
Național de Boli Infecțioase “Prof.
Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare
la sediul: Institutul Național de Boli
Infecțioase “Prof.Dr.Matei Balș”,
persoană de contact: Ec.Manole
Ştefan, telefon: 021.201.09.80, inte-
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rior: 3055. Mobil: 0768.761.346,
e-mail: anca.stroe@mateibals.ro
l Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în
localitatea București, str.Dr.Calistrat
Grozovici, nr.1, organizează concurs
pentru ocuparea a funcției contractuale vacante, de: -Statistician medical
Principal (M), Biroul Evaluare și
Statistică Medicală, durată nedeterminată; -Numar posturi: 1 conform
HG286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Testarea psihologică
în data de 17 august 2016, ora 10.00
-la sediul institutului; -Proba scrisă în
data de 23 august 2016, ora 10.00;
-Proba practică în data de 26 august
2016, ora 10.00; -Termenul de depunere al dosarelor: -08.08.2016. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -diplomă de studii medii de
specialitate sau diplomă de studii
medii; -concurs pentru ocuparea
postului; -examen de obținerea
gradului de principal; -4 ani vechime
în activitate. 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 Institutului Național de Boli Infecțioase
“Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare la sediul: Institutul Național
de Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei
Balș”, persoană de contact: Ec.Manole
Ştefan, telefon: 021.201.09.80, interior:
3055. e-mail: anca.stroe@mateibals.ro
l Primăria comunei N.Bălcescu, cu
sediul în comuna N.Bălcescu, str.
Eroilor, nr.380, organizează concurs
pentru ocuparea unei funcţii publice
de execuţie vacante -Poliţist local III
Superior din cadrul Biroului Poliţie
Locală din aparatul de specialitate al
acestei autorităţi. Condiţii specifice de
participare la concurs: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-minim nouă ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice. Condiția generală
este îndeplinirea de către candidaţi a
condițiilor prevăzute de art.54, din
Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările ulterioare. Concursul se
organizează la sediul primăriei N.
Bălcescu în ziua de 25 august 2016,
ora 10.00 -proba scrisă şi 29 august
2016, ora 10.00 -interviul, iar dosarele
complete de participare la concurs
întocmite conform art.49 din Hotărârea Guvernului, nr.611/2008, cu
modificările ulterioare, se depun la
sediul primăriei N.Bălcescu în termen
de 20 zile de la data publicării anun-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal
Municipal Fetești . Dosar de executare nr. 35 - S1). Nr. 9780/21.07.2016. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna august, ziua 22. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 22, luna august, anul
2016, ora 10, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, nr. ANS 44, se vor vinde prin licitație următoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC.J & J Magic Sport SRL, cu domiciliul fiscal în comuna
Stelnica, Jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 25360501: 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, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); - MP Iphone
5,16 GB, 1.500 lei, 20 %; - Set Bermuda, 2.940 lei, 20 %; - Sofa 3 locuri Bermuda, 1.320 lei, 20 %; Plasmă LG, 1.100 lei, 20 %; - Plasmă Samsung, 1.200 lei, 20 %; - Sistem monitorizare video, 2.600
lei, 20 %; - Linie bucătărie, 1.700 lei, 20 %; - Corp anexă bar, 1.000 lei, 20 %; - Plasmă TV LG, 1.150
lei, 20 %. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Licitația se află la primul termen.
Prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare. 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, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul
de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii
fiscali 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 0243.364.750,
interior 18.

ţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, potrivit art.3, alin.(1),
lit.e), din Ordonanţa de urgenţă
nr.45/2008, aprobată prin Legea
nr.192/2008, cu modificările ulterioare.
Condiţiile de participare, bibliografia
şi documentele pentru întocmirea
dosarului de înscriere la concurs sunt
afişate la sediul primăriei N.Bălcescu.
Informaţii suplimentare la telefon
nr.0234.214.071.
l Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”,
cu sediul în localitatea Slobozia, str.
Lacului, nr.10, judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar
vacante, de: Îngrijitor II: 1 Post,
conform HG286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică în data de 22.08.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
24.08.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii generale/liceale; -nu sunt
condiţii de vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”,
Slobozia. Relaţii suplimentare la
sediul: Slobozia, str.Lacului, Nr.10,
persoană de contact: Vlădilă Eugenia,
telefon/fax: 0243.232.823, e-mail: gs_
cuza_slobozia@yahoo.com
l Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”,
cu sediul în localitatea Slobozia, str.
Lacului, nr.10, judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
Îngrijitor I: 1 Post, conform
HG286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică în
data de 22.08.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 24.08.2016, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Îngrijitor: studii
medii generale/liceale; -nu sunt
condiţii de vechime. 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:
Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”,
Slobozia. Relaţii suplimentare la
sediul: Slobozia, Str.Lacului, Nr.10,
persoană de contact: Vlădilă Eugenia,
telefon/fax: 0243.232.823, e-mail: gs_
cuza_slobozia@yahoo.com
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Argeş, cu sediul în municipiul Piteşti,
str.Victoriei, nr.60, organizează
concurs pentru ocuparea a unui post
vacant de personal contractual –
muncitor calificat I, cu atribuţii de
zidar, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfașura astfel:
-Proba scrisă în data de 24.08.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
29.08.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
-să fie absolvenți de studii generale în
învăţământul general obligatoriu
finalizate cu diplomă de absolvire şi
certificat de calificare profesională în
specialitate (zidar); -să aibă vechime
în muncă, în calificarea profesională
corespunzătoare studiilor absolvite de
cel puțin un an. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 08.08.2016,
ora 14.00, la sediul Inspectoratului de
Poliție Județean Argeş. Relații suplimentare la Inspectoratul de Poliție
Județean Argeş, persoană de contact:
subinspector de poliție Burcea
Alexandru–Iulian, care poate fi
contactat direct la punctul de control
acces al instituției, la numărul de
telefon: 20114 sau la telefon:
0248.607.000, int.20114.
l Inspectoratul de Poliţie Județean
Argeş, cu sediul în municipiul Piteşti,
str.Victoriei, nr.60, organizează
concurs pentru ocuparea a unui post
vacant de personal Referent II, cu
atribuţii de secretariat, documente
clasificate și arhivă, conform

HG286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 25.08.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 30.08.2016, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -să fie absolvenți
de studii medii finalizate cu diplomă
de bacalaureat: -să aibă vechime în
muncă de cel puțin un an. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 08.08.2016,
ora 14.00, la sediul Inspectoratului de
Poliție Județean Argeş. Relații suplimentare la Inspectoratul de Poliție
Județean Argeş, persoană de contact:
subinspector de poliție Burcea
Alexandru–Iulian care poate fi
contactat direct la punctul de control
acces al instituției, la numărul de
telefon: 20114 sau la telefon:
0248.607.000, int.20114.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi, cu
sediul în Iaşi, str. Cucu, nr.1, scoate la
concurs, în data de 29.08.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Inspector, grad
profesional debutant - Compartiment
Control, Îndeplinirea Măsurilor
Asiguratorii şi executare Silită a Debitelor; Condiţii specifice de participare
la concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor economice sau administrative; 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 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Iaşi.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Buzău, cu
sediul în Buzău, str.Ion Băieşu, bl.3A,
parter, scoate la concurs, în data de
26.08.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional debutant Compartiment Achiziţii Publice,
Administrativ, Protecţia Muncii şi
PSI; Condiţii specifice de participare
la concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor administrative; 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 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Buzău.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, cu
sediul în Bucureşti, str. Ruginoasa,
nr.4, sector 4, scoate la concurs, în
data de 29.08.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul
post vacant: Inspector, grad profesional superior - Compartiment
Control, Îndeplinirea Măsurilor
Asiguratorii şi Executare Silită a
Debitelor; Condiţii specifice de participare la concursurile pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor juridice; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 9 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 20 zile de la data

publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Ilfov.
l Primăria comunei Popricani,
județul Iași, localitatea Popricani,
comuna Popricani, județul Iași, organizează concurs în baza H.G. nr.
286/2011 și H.G. nr. 1027/2014 la
sediu- localitatea Popricani, comuna
Popricani, județul Iaşi în data de
19.08.2016 ora 9,00 proba scrisă și în
data de 22.08.2016 ora 9,00 interviul,
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual, vacant,
de șofer. Condiții de participare:
-studii generale, -carnet de conducere
categoria B, -vechime în muncă
minim 5 ani. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul instituției
în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț în Monitorul
Oficial Partea a III-a, respectiv, de la
data de 27.07.2016. Condițiile de
participare la concurs și bibliografia
stabilită se afişează la sediul instituției.
Relații suplimentare se pot obține de
la sediul Primăriei Popricani, comuna
Popricani, județul Iași și la telefon
0232/708104 (int.107).
l Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs, în condiţiile legii, în
zilele de 23 și 25 august 2016, pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a
unui post de grefier arhivar la Judecătoria Oltenița și pe durată determinată
de agent procedural la Curtea de Apel
București și Tribunalul Ilfov. Condiţiile de participare, bibliografia, tematica, actele necesare înscrierii și
regulamentul de concurs vor fi afişate
la sediul Curţii de Apel Bucureşti şi pe
pagina de Internet la adresa: http://
www.cab1864.eu, la rubrica Personal–
Concursuri/ Examene. Cuantumul
taxei de concurs stabilit prin Hotărârea Colegiului de Conducere al
Curții de Apel București este de 100
lei şi se achită la casieria Curţii de
Apel Bucureşti. Cererile de înscriere şi
dosarele cu documentele necesare vor
fi depuse la sediul Curţii de Apel
Bucureşti– Splaiul Independenţei nr.
5, sector 4, Mezanin, cam. M01, până
la data de 11 august 2016 (inclusiv).
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Mehedinţi, cu sediul în municipiul
Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol,
nr.75, organizează, concurs în vederea
încadrării prin recrutare din sursă
externă, a unui post vacant de
personal contractual muncitor calificat IV la compartimentul Popotă al
formaţiunii Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă din
cadrul Serviciul Logistic. Pentru a
participa la concurs candidaţii trebuie
să fie absolvenţi de studii medii cu
diplomă de bacalaureat, să aibă
cursuri de calificare în specializarea
bucătar, vechime în specialitate 2 ani.
Inscrierea candidaţilor se va face
până la data de 08.08.2016, inclusiv,
ora 16,00, la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Mehedinţi. Data
limită de depunere a dosarelor de
concurs este 08.08.2016, ora 16,00 iar
completarea dosarului cu fişa de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării
acesteia se va depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi până la data de 24.08.2016 ora
16,00. Concursul constă în 3 etape
succesive care se vor desfăşura la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de concurs în
data de 26.08.2016; b) proba practică
în data de 31.08.2016, ora 11,00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi–Serviciul Resurse
Umane, sau la telefon 0252/305111,
0252/305113, interioare 20111, 20113,
de luni până vineri, între orele 08,0016,00.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Mehedinţi, cu sediul în municipiul
Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol,
nr.75, organizează, concurs în vederea
încadrării prin recrutare din sursă
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externă a unui post vacant de personal
contractual îngrijitor la Poliţia muncipiului Dr.Tr. Severin. Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să
fie absolvenţi de cel puţin şcoală
generală, să aibă vechime în specialitate 1 an. Înscrierea candidaţilor se va
face până la data de 08.08.2016,
inclusiv, ora 16,00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi.
Data limită de depunere a dosarelor
de concurs este 08.08.2016, ora 16,00
iar completarea dosarului cu fişa de
aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării
acesteia se va depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi până la data de 24.08.2016 ora
16,00. Concursul constă în 3 etape
succesive care se vor desfăşura la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de concurs în
data de 26.08.2016; b) proba practică
în data de 02.09.2016, ora 11,00; c)
interviul în data de 07.09.2016, ora
11,00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Mehedinţi–Serviciul
Resurse Umane, sau la telefon
0252/305111, 0252/305113, interioare
20111, 20113, de luni până vineri,
între orele 08,00-16,00.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Mehedinţi, cu sediul în municipiul
Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol,
nr.75, organizează, concurs în vederea
încadrării prin recrutare din sursă
externă a unui post vacant de personal
contractual analist (programator)
ajutor II la Serviciul Comunicaţii şi
Informatică. Pentru a participa la
concurs candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii medii cu diplomă de
bacalaureat, să aibă cursuri de analist
programator ajutor atestat de Ministerul Educaţiei Naţionale (cu excepţia
absolvenţilor profilelor: matematică-informatică), vechime în muncă 3
ani. Înscrierea candidaţilor se va face
până la data de 08.08.2016, inclusiv,
ora 16,00, la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Mehedinţi. Data
limită de depunere a dosarelor de
concurs este 08.08.2016, ora 16,00 iar
completarea dosarului cu fişa de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării
acesteia se va depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi până la data de 24.08.2016 ora
16,00. Concursul constă în 3 etape
succesive care se vor desfăşura la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de concurs în
data de 26.08.2016; b) proba scrisă în
data de 01.09.2016, ora 11,00; c) interviul în data de 06.09.2016, ora 11,00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi–Serviciul Resurse
Umane, sau la telefon 0252/305111,
0252/305113, interioare 20111, 20113,
de luni până vineri, între orele 08,0016,00.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Mehedinţi, cu sediul în municipiul
Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol,
nr.75, organizează, concurs în vederea
încadrării prin recrutare din sursă
externă a unui post vacant de
personal contractual muncitor calificat IV la Formaţiunea Administrarea patrimoniului imobiliar şi
intendenţă din cadrul Serviciul
Logistic. Pentru a participa la concurs
candidaţii trebuie să fie absolvenţi de
studii medii cu diplomă de bacalaureat, să aibă curs de calificare profesională în domeniul energetic,
electrotehnic, electromecanic sau al
instalaţiilor electrice pentru
construcţii, vechime în specialitate 2
ani. Înscrierea candidaţilor se va face
până la data de 08.08.2016, inclusiv,
ora 16,00, la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Mehedinţi. Data
limită de depunere a dosarelor de
concurs este 08.08.2016, ora 16,00 iar
completarea dosarului cu fişa de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării
acesteia se va depune la sediul Inspec-

toratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi până la data de 24.08.2016 ora
16,00. Concursul constă în 3 etape
succesive care se vor desfăşura la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de concurs în
data de 26.08.2016; b) proba scrisă în
data de 01.09.2016, ora 11,00; c) interviul în data de 06.09.2016, ora 11,00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi–Serviciul Resurse
Umane, sau la telefon 0252/305111,
0252/305113, interioare 20111, 20113,
de luni până vineri, între orele 08,0016,00.
l Inspectoratul de Poliție Județean
Tulcea, organizează concurs/ examen
pentru ocuparea a 3 posturi vacante
de execuție, de personal contractual,
Referent II la: Serviciul CriminalisticCompartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă; Serviciul
Cazier Judiciar, Statistică și Evidentă
Operativă- Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă și
Poliția Municipiului Tulcea- Biroul de
Investigații Criminale- Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă, toate din cadrul
Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Tulcea, cu personal recrutat din sursă
externă. În vederea participării la
concurs/ examen, candidații trebuie să
îndeplinească cumulativ, condițiile
generale conform art.3 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare și cumulativ următoarele condiții specifice: -să fie absolvenți
de minim studii medii (liceul, absolvit
cu diplomă de bacalaureat); -să fie
absolvenți de curs de dactilografie sau
stenodactilografie sau secretariat sau
birotică; -să fie absolvenți de cursuri/
programe de perfecţionare/specializare: operare P.C. sau operare
Windows, Word, Excel si Internet sau
utilizarea microcalculatorului
IBM-PC; -să fie declarat apt medical
și psihologic; -cu/fără vechime în
specialitatea studiilor. Dosarul de
concurs se va depune la sediul instituției până la data de 09.08.2016.
Concursul va avea loc la sediul
unităţii din Municipiul Tulcea, str.
Spitalului, nr.2, județul Tulcea după
următorul program: 1. selecţia dosarelor de concurs– 26.08.2016; 2. proba
scrisă– 31.08.2016, ora 09.00; 3. interviul- 05.09.2016, ora 09.00. Înscrierea
candidaţilor se face la Serviciul
Resurse Umane, din cadrul I.P.J.
Tulcea, persoana de contact Subcomisar de poliție Titorenco Ivan, tel.
0240/506700, int. 20113, 20111 sau pe
paginele de internet portalul posturi.
gov.ro și www.tl.politiaromana.ro.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Mehedinţi, cu sediul în municipiul
Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol,
nr.75, organizează, concurs în vederea
încadrării prin recrutare din sursă
externă, a următoarelor posturi
vacante de personal contractual:
-referent II la compartimentul Secretariat, documente clasificate şi arhivă
al Serviciului Cabinet; -referent II la
compartimentul Secretariat, documente clasificate şi arhivă al formaţiunii Financiar; -referent II la
compartimentul Secretariat, documente clasificate şi arhivă al Serviciului de Investigare a Criminalităţii
Economice; -referent II la compartimentul Secretariat, documente clasificate şi arhivă al Serviciului de
Investigare a Criminalităţii Economice; -referent II la Secţia 2 Poliţie
Rurală Simian. Pentru a participa la
concurs candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii medii cu diplomă de
bacalaureat, să aibă cursuri de
operator calculator, să aibă vechime în
specialitate de minimum 2 ani în
domeniul secretariat. Înscrierea candidaţilor se va face până la data de
08.08.2016, inclusiv, ora 16,00, la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este
08.08.2016, ora 16,00 iar completarea
dosarului cu fişa de aptitudine în
muncă, însoţită de documentele ce au

stat la baza eliberării acesteia se va
depune la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Mehedinţi până la
data de 24.08.2016 ora 16,00.
Concursul constă în 3 etape succesive
care se vor desfăşura la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, după cum urmează: a) selecţia
dosarelor de concurs în data de
26.08.2016; b) proba scrisă în data de
31.08.2016, ora 11,00; c) interviul în
data de 05.09.2016, ora 11,00. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Mehedinţi–Serviciul Resurse Umane,
sau la telefon 0252/305111,
0252/305113, interioare 20111, 20113,
de luni până vineri, între orele 08,0016,00.
l Inspectoratul de Poliție Județean
Tulcea, organizează concurs/ examen
pentru ocuparea a 2 posturi vacante
de execuție, de personal contractual,
Operator, controlor date III la Serviciul Rutier- Compartimentul Sistematizare, Control Tehnic și Legalitatea
Transporturilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, cu
personal recrutat din sursă externă. În
vederea participării la concurs/
examen, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, condițiile generale
conform art.3 din H.G. nr. 286/2011,
cu modificările și completările ulterioare și cumulativ următoarele condiții
specifice: -să fie absolvenți de minim
studii medii (liceul, absolvit cu
diplomă de bacalaureat); -să fie absolvenți de cursuri/ programe de perfecţionare/ specializare: operare P.C. sau
operare Windows, Word, Excel si
Internet sau utilizarea microcalculatorului IBM-PC; -să fie declarat apt
medical și psihologic; -cu/fără
vechime în specialitatea studiilor.
Dosarul de concurs se va depune la
sediul instituției până la data de
09.08.2016. Concursul va avea loc la
sediul unităţii din Municipiul Tulcea,
str. Spitalului, nr.2, județul Tulcea
după următorul program: 1. selecţia
dosarelor de concurs– 26.08.2016; 2.
proba scrisă– 01.09.2016, ora 09.00; 3.
interviul- 06.09.2016, ora 09.00.
Înscrierea candidaţilor se face la
Serviciul Resurse Umane, din cadrul
I.P.J. Tulcea, persoana de contact
Subcomisar de poliție Titorenco Ivan,
tel.0240/506700, int. 20113, 20111 sau
pe paginile de internet portalul
posturi.gov.ro și www.tl.politiaromana.ro.
l Inspectoratul de Poliție Județean
Tulcea, organizează concurs/ examen
pentru ocuparea unui post vacant de
execuție, de personal contractual,
Muncitor calificat IV, la Serviciul
Logistic- Compartimentul Popotă din
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, cu personal recrutat din
sursă externă. În vederea participării
la concurs/ examen, candidații trebuie
să îndeplinească cumulativ, condițiile
generale conform art.3 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare și cumulativ următoarele condiții specifice: -să fie absolvenți
de studii gimnaziale sau medii, finalizate cu certificat sau diplomă de
bacalaureat; -școala profesională de
ospătar sau cursuri calificare ospătar;
-să fie declarat apt medical și psihologic; -cu/fără vechime în specialitatea
studiilor. Dosarul de concurs se va
depune la sediul instituției până la
data de 09.08.2016. Concursul va avea
loc la sediul unităţii din Municipiul
Tulcea, str. Spitalului, nr.2, județul
Tulcea după următorul program: 1.
selecţia dosarelor de concurs–
26.08.2016; 2. proba scrisă–
02.09.2016,
ora 09.00; 3. interviul- 07.09.2016, ora
09.00. Înscrierea candidaţilor se face
la Serviciul Resurse Umane, din
cadrul I.P.J. Tulcea, persoana de
contact Subcomisar de poliție Titorenco Ivan, tel. 0240/506700, int.
20113, 20111 sau pe paginele de
internet portalul posturi.gov.ro și
www.tl.politiaromana.ro.
l În data de 17-8-2016, ora 9 va avea
loc la sediul Primăriei or. Mărășești,

jud. Vrancea, concursul pentru
ocuparea unui post vacant contractual de conducător autospecială în
SPVSUAC din subordinea Consiliului
local și un post vacant contractual de
paznic în Compartimentul pază și
protecție din Aparatul de specialitate
al Primarului or. Marășești. Condiții
de participare: 1. Generale- conform
art.3 din H.G. nr.286/2011 modificată
și completată cu H.G. nr.1027/2014; 2.
Specifice: -pentru conducator autospecială, în SPVSUAC: minim studii
gimnaziale; Permis de conducere
categoria C. -pentru paznic, în
Compartimentul pază și protecție:
minim studii gimnaziale; certificat
absolvire curs calificare pentru agent
de pază/ securitate. În perioada 25/705/8/2016, la sediul Primăriei or.
Mărășești se vor depune dosarele de
participare la concurs, care trebuie să
conțină obligatoriu documentele
prevăzute în H.G. nr.286/2011 modificată și completată. Concursul va avea
următoarele etape: 1. Selecția dosarelor: 8-9/8/2016; 2. Proba scrisă: 17-82016, ora 9; 3. Interviul- data va fi
anunțată odată cu afișarea rezultatelor probei scrise. Bibliografia va fi
afișată pe site-ul și pe tabela de afișaj
ale instituției. Relații suplimentare, la
sediul Primăriei or. Mărășești și
telefon 0237260550.
l Primăria comunei Balcani
anunţă scoaterea la concurs a unui
post de muncitor calificat (electrician)
din cadrul serviciului gospodărire
comunală şi mediu, transport public
local, iluminat public. Probele stabilite
pentru examen sunt: 1. Proba scrisaîn data de 16 august 2016 ora 10,00 la
sediul instituţiei –Comuna Balcani,
judeţul Bacău 2. Interviul- în data de
18 august 2016 ora 10,00 la sediul
instituţiei –Comuna Balcani, judeţul
Bacău 3. Proba Practică –in data de
19 august 2016 ora 10,00 la sediul
instituţiei – Comună Balcani, judeţul
Bacău; Pentru ocuparea postului
contractual trebuie îndeplinite următoarele condiţii: Condiţiile prevăzute
de art. 3 din regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător functiilor contractuale şi criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediate superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice; - Diploma
de electrician. – Fişa de aptitudini; Vechime în domeniu 10 ani. – Abilităţi
de dulgherie, lăcătuşerie, sudură.
Dosarele de înscriere la concurs de
ocupare a postului de muncitor calificat (electrician) din cadrul serviciului
de gospodărire comunală şi mediu,
tranport public local, iluminat public
se pot depune de către candidaţi în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
afişării anunţului privind organizarea
concursului, la secretarul comisiei de
concurs. Orice alte informaţii privind
condiţiile de înscriere la concurs şi
bibliografie se pot găsi zilnic la secretarul comisiei, telefon 0234/380680,
interior 114.
l Spitalul Clinic “Sfânta Maria” cu
sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: -1 (un) post
referent compartiment statistică -nivel
studii: diplomă bacalaureat -perioadă
nedeterminată, vechime în specialitate
3 ani 6 luni; -1 (un) post contabil -nivel
studii: diplomă bacalaureat -perioadă
nedeterminată, 6 luni vechime în
specialitate; -1 (un) post şofer -nivel
studii: diplomă bacalaureat -perioadă
nedeterminată, vechime în specialitate
3 ani 6 luni. Acte necesare în vederea
participării la concurs: -cererea de
înscriere la concurs; -copia actului de
identitate; -copia certificatului de
naştere, de căsătorie; -copie acte studii
şi alte acte care atestă efectuarea unor
specializări (cursuri); -copia carnetului
de muncă sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă şi
după caz în specialitate; -cazierul
judiciar; -adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunză-

toare; -curriculum vitae. Condiţii de
participare la concurs: -are cetătenie
română, cetătenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinând Spatiului European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; -are vârsta limită reglementată
de prevederile legale; -are capacitate
deplină de exercitiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberată de
medicul de familie sau de unităti
sanitare abilitate; -îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime
sau de condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs; -nu a
fost condamnat definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanitătii, contra statului ori contra
autoritătii, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
execepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea
posturilor vacante şi temporar
vacante, conform Ordinului
M.S.nr.1470/2011: -diplomă de bacalaureat; -concurs pentru ocuparea
postului. Concursul se va desfăşura la
sediul unităţii conform calendarului
următor: -18 august 2016, ora 11.00 –
proba scrisă; -22 august 2016, ora
13.00 –interviu. Data limită pentru
depunerea dosarelor la concurs: -05
august 2016, ora 15.00. Relaţii suplimentare: compartiment RUNOS,
tel.0212.223.559.
l Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în
Braşov, strada Dorobanţilor, nr.4,
organizează concurs de recrutare în
vederea ocupării a 1 post vacant, perioadă nedeterminată: -1 post ȘoferBiroul Informare a Cetățenilor,
Asigurare și Supravegherea Asigurărilor. Data şi locul concursului:
24.08.2016 ORA 10 la sediul Direcţiei
Fiscale Braşov, str. Dorobanţilor nr.4,
cam.18. Bibliografia stabilită pentru
concurs va fi afişată la avizierul Direcţiei Fiscale Braşov. Condiții de participare: Condiții Generale Ocupării
Postului: Pentru a participa la
concursul de ocupare a posturilor
candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute de Art.3 din
anexă la H.G.R. numărul 286/2011,
actualizată. Condiții Specifice
Ocupării Postului: -Studii medii
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, absolvite cu diploma de bacalaureat; -Vechime în muncă 5 ani.
-Vechime minimă de 5 ani în conducerea de autovehicule; -Posesor al
permisului de conducere pentru categoria de vehicule B. Actele necesare
pentru înscrierea la concurs: Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la Art.6 din Anexă la
H.G.R. numărul 286/2011 actualizată.
În vederea participării la concursul
pentru ocuparea posturilor de execuţie
vacanţe, candidaţii depun dosarul de
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la data afişării anunţului, respectiv
în perioadă 25 iulie- 05 august 2016.
Concursul se desfăşoară în trei etape
succesive după cum urmează: 1.
Selecţia dosarelor de înscriere, pe baza
îndeplinirii condiţiilor generale şi
specifice de participare la concurs, se
va realiza în data de 09 august 2016 (
în maxim 2 zile lucrătoare de la data
expirării termenul de depunere al
dosarelor ) , iar rezultatul acesteia se
va face prin menţionarea sintagmei
"admis" sau "respins", însoţită de
motivul respingerii după caz. Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei
dosarelor de înscriere se depun la
Secretarul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor în maximum 24 de ore
de la afişarea rezultatelor selecţiei
dosarelor. Comisia de soluţionare a
contestaţiilor va comunica rezultatul
contestaţiei prin afişare la sediul instituţiei, imediat după soluţionarea
contestaţiei. 2.proba practică va avea
loc în data de 24 august 2016 ora
10:00, la sediul Direcţiei Fiscale
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Braşov cu sediul în Braşov, Strada
Dorobanţilor Nr 4, Judeţ Braşov.
3.Interviul va avea loc în termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise: data şi ora
susţinerii interviului se afişează odată
cu rezultatul la proba scrisă la sediul
Direcţiei fiscale Braşov din Strada
Dorobanţilor Nr 4. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei
Fiscale Braşov, Secretariatul Comisiei
De Concurs telefon 0268/474440 interior 232.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora, cumpărăm
tablouri, icoane vechi, grafică, carte
veche românească, manuscrise, autografe, cărți vechi și noi, sfeșnice, mic
mobilier, gramofoane, porțelan,
diverse obiecte vechi.0751.221.166.

CITAȚII
l Se citează numiţii Peţenchea (Ishikawa) Manuela SImona, Peţenchea
Mona, Peţenchea Ioana, Plugaru
Petru, Plugaru Paul, în dosar
10889/193/08* al Judecătoriei Botoşani, la 17 august 2016.
l Văluşcă Simona Georgeta cu domiciliul în comuna Măldăieni, judeţul
Teleorman este chemată la Judecătoria Roşiori de Vede la data de
16.8.2016, orele 9,00 în dosarul nr.
186/292/2016 având ca obiect divorţ,
în contradictoriu cu Văluşcă Costică.
l Se citează pentru data de
05.08.2016, ora 10,00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul
Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul
Călăraşi, doamna Erceanu Veronica,
pentru dezbaterea succesiunii defunctului sau tată, ERCEANU
DUMITRU, CNP 1411228400099,
decedat la data de 08.04.2009, cu
ultim domiciliu în localitatea Radovanu, judeţul Călăraşi.
l SC Aludemco Group SRL, cu
sediul cunoscut în Judeţul Brăila,
comuna Chişcani, tarla 97, parcela
618, corp C3, având J09/201/2009,
CUI: 25379580, reprezentată prin
administrator Bakaner Ali, este citată
în calitate de pârâtă în Dosarul civil
nr.6201/1748/2010*, în data de 20
septembrie 2016, ora 8.30 -Completul
C4 la Judecătoria Cornetu, cu sediul
în comuna Cornetu, Şoseaua Alexandriei, nr.140, judeţul Ilfov, în proces cu
reclamanta Alexandru Elena şi cu
pârâta SC Ece Legume Fructe SRL
pentru fond -acţiune în revendicare
(rejudecare).
l SC Ece Legume Fructe SRL, cu
sediul cunoscut în comuna Vădeni,
Complexul Sere Vădeni, Judeţul
Brăila, având J09/57/2003, CUI:
12571620, reprezentată prin administrator Kucuk Mustafa, este citată în
calitate de pârâtă în Dosarul civil
nr.6201/1748/2010*, în data de 20
septembrie 2016, ora 8.30 -Completul
C4 la Judecătoria Cornetu, cu sediul
în comuna Cornetu, Şoseaua Alexandriei, nr.140, judeţul Ilfov, în proces cu
reclamanta Alexandru Elena şi cu
pârâta SC Aludemco Group SRL
pentru fond -acţiune în revendicare
(rejudecare).

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea
procedurii generale de insolvenţă a
debitorului SC 2000 Seven SRL, CIF:
20572724, J25/23/2007, dosar nr.
2677/101/2016-Tribunalul Mehedinţi.
Termen pentru depunerea cererilor de
creanţă la 31.08.2016; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la
14.09.2016; Termen pentru depunerea
eventualelor contestații este de 7 zile
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru afişarea tabelului
definitiv al creanţelor la 28.09.2016.
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ANUNȚURI

Administrator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL
l Judecătoria Caracal, a pronunţat
în Dosarul 973/207/2016, sentinţa
civilă nr. 1304 din data de 12.05.2016
cu următorul dispozitiv: “Admite
acţiunea formulată de reclamanta
S.C. Infinity S.R.L., cu sediul în
Ploieşti, str. Targovistei, nr. 11, et. 2,
judeţul Prahova, CUI R17713068,
Registrul Comerţului J/29/1378/2005,
împotriva paraţilor Miţoi Amalia
Mihaela, CNP 2840110284562 în
calitate de debitor principal şi Miţoi
Florian Cosmin, cu CNP
1820121280012, în calitate de fidejusor, domiciliaţi în Caracal, Str.
Petru Rareş, Nr. 11, Caracal, Jud.
Olt, Obliga paraţii, în solidar, la plata
către reclamanta a debitului principal
în suma totală de 259.84 lei, reprezentând contravaloare marfa livrată
conforma facturilor fiscale emise şi a
sumei de 553.46 lei reprezentând
penalităţi de întârziere conform
contractului de vânzare cumpărare.
Obliga paraţii la plata cheltuielilor de
judecată în cuantum de 64.43 lei către
reclamantă. Cu drept de apel, în
termen de 30 zile de la comunicare.
Cererea de apel se depunse la Judeatoria Caracal. Pronunţată azi, 12 mai
2016, în şedinţa publică, la sediul
Judecătoriei Caracal, judeţul Olt.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Teleorman cu sediul în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 71 73, organizează concurs/examen, prin
recrutare din sursă externă, pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată,
a unui post de personal contractual
vacant, de muncitor calificat IV-I
(ospătar). În vederea participării la
concurs/examen, candidaţii trebuie;
a) să fie absolvent de studii generale;
b) să fie absolvent al unui curs certificat de calificare în meseria de
ospătar; c) să fie apt din punct de
vedere medical şi psihologic.
Concursul/examenul se va desfăşurat
la sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Teleorman, în 4 etape,
astfel: 1. Selecţia dosarelor de
concurs - 18 şi 19.08.2016; 2. Proba
scrisă - 30.08.2016; 3. Proba practică
- 02.09.2016; 4. Interviu - 07.09.2016.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta şi depune dosarul
de concurs, în volum complet, până
la data de 05.08.2016, ora 16,00 la
sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Teleorman. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Teleorman - Serviciul Resurse
Umane, sau la telefon 0247/407000,
interior 20112, de luni până vineri,
între orele 8,00 - 16,00.
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l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Teleorman cu sediul în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 71 73, organizează concurs/examen, prin
recrutare din sursă externă, pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată,
a patru posturi de personal contractual vacante, de referent II- IA. În
vederea participării la concurs/
examen, candidaţii trebuie: a) să fie
absolvent de liceu cu diplomă de
bacalaureat; b) să fie absolvent al unui
curs operare PC; c) să fie apt din
punct de vedere medical şi psihologic.
Concursul/examenul se va desfăşurat
la sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Teleorman, în 4 etape,
astfel: 1. Selecţia dosarelor de concurs
- 18 şi 19.08.2016; 2. Proba scrisă 29.08.2016; 3. Proba practică 01.09.2016; 4. Interviu - 06.09.2016.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta şi depune dosarul
de concurs, în volum complet, până la
data de 05.08.2016, ora 16,00 la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Teleorman. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Teleorman - Serviciul
Resurse Umane, sau la telefon
0247/407000, interior 20112, de luni
până vineri, între orele 8,00 - 16,00.

SOMAȚII
l România Judecătoria Braşov Dosar
n r. 2 6 0 6 4 / 1 9 7 / 2 0 1 5 Te r m e n
09.09.2016, sala J2, C7, ora 09.00 Exp.
21.06.2016 SOMAŢIE Se aduce la
cunoştinţa celor interesaţi că reclamanţii RUSU AUREL şi RUSU
MORIS au solicitat Judecătoriei
Braşov să se constate că au dobândit
prin uzucapiune cota de 8/16 din
dreptul de proprietate asupra imobilului situat în municipiul Braşov, str.
Podul Creţului, nr. 71, jud. Braşov,
înscris în CF 2915 a localităţii Braşov
la A 1 top 3391, A1.1 cad C1 top 3391,
cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute
de art. 130 din Decretul Lege nr.
115/1938. Persoanele interesate pot
face opoziţie la Judecătoria Braşov cu
precizarea că, în caz contrar, în
termen de 1 lună de la emiterea celei
din urmă publicaţii, se va trece la
judecarea cererii. Somaţia face parte
integrantă din încheierea pronunţată
la data de 10.06.2016, în dosarul civil
nr. 26064/197/2015 al Judecătoriei
Braşov, cu termen la data de
09.09.2016 sala J2, C7, ora 09.00.
Prezenta se afişează la Judecătoria
Braşov, un exemplar la Primăria
Municipiului Braşov şi un exemplar la
Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Braşov. Preşedinte Mihaela
Luca. Grefier Mioara Tănase.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare
Executare Silită - Persoane Fizice. În temeiul prevederilor art.
250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, facem cunoscut că în data de 30-08-16, ora 11:00:00, în
AJFP Pitești, B-dul. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 3, se vor
vinde, prin licitație publică cu strigare, active aparținând
debitorului: Dana Ioan din Pitești, după cum urmează: Denumire:
Teren intravilan, 453 mp, situat în Pitești, str. Dârzului, nr. 1.
Valoare [Ron, fără TVA]: 53.925 lei. Prețurile menționate
reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile pe care le doresc, ofertanții
vor trebui să depună până în ziua de 29-08-16, ora 12:00, un plic
sigilat, cu mențiunea: documente de participare la licitația din
data respectivă, aferentă debitorului respectiv, care să conțină:
cererea de participare, oferta de preț, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 250, alin. (7) din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală. Menționăm că 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. Împotriva
prezentului înscris, cei interesați pot introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare, în temeiul art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală. Relații suplimentare se pot aﬂa de la AJFP
Pitești, 0248.211511, int. 3341.

LICITAȚII
l Debitorul SC Exclusiv Agro Line
SRL prin lichidator judiciar BFJ
Consulting Group SPRL, valorifică
prin negociere directă bunuri de natura
autovehiculelor şi mijloacelor de transport pornind de la preţul de 35.850
EURO euro (exclusiv TVA), în dosarul
nr. 6221/30/2009, aflat pe rolul Tribunalului Braşov. Vânzarea va avea loc în
data de 04.08.2016, ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.:
031.710.09.25, fax: 031.409.24.90,
E-mail: office@bfj.ro; Web: www.bfj.ro
l Debitorul SC Exclusiv Agro Line
SRL prin lichidator judiciar BFJ
Consulting Group SPRL, valorifică
prin negociere directă bunuri de natura
autovehiculelor şi mijloacelor de transport pornind de la preţul de 60.590
EURO euro (exclusiv TVA), în dosarul
nr. 6221/30/2009, aflat pe rolul Tribunalului Braşov. Vânzarea va avea loc în
data de 03.08.2016, ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.:
031.710.09.25, fax: 031.409.24.90,
E-mail: office@bfj.ro; Web: www.bfj.ro
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentată prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al OL
Construct Development SRL
desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 6098
din data de 17.06.2014, pronunţată în
Dosar nr. 18704/3/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a
Civilă, anunţa scoaterea la vânzare a
bunului imobil aflat în proprietatea OL
Construct Development SRL constând
în teren intravilan în suprafaţa de
11.468,43 mp situat în Bucureşti, Bd.
Drumul Gura Putnei, nr. 67-87, lot 1,
sector 3 în valoare totală de 726.000
euro exclusiv TVA, astfel cum a fost
stabilit în cadrul adunării creditorilor
din data de 21.07.2016. Vânzarea
bunului imobil aparţinând societăţii
falite se va organiza în dată de
08.08.2016 ora 12.00, prin licitaţie
publică cu strigare. În cazul în care
bunul nu se va vinde la termenul de
licitaţie stabilit, se vor organiza alte
şedinţe de licitaţie la interval de două
săptămâni, la aceeaşi oră, în acelaşi loc
şi în aceleaşi condiţii. Locul de desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate
în caietul de sarcini, cel târziu până în
preziua licitaţiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, preţul acestora, condiţiile de înscriere la licitaţie
precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul de sarcini
întocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet
de sarcini este de 1.000 lei exclusiv
TVA. Achiziţionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toţi
participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.
021.227.28.81
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentată prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Virom
Internaţional SRL desemnat prin
încheierea de şedinţa din data de
11.01.2016, pronunţată în dosar nr.
16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă,
anunţa scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a bunurilor mobile
constând în trei bucăţi Element Turn,
aflate în proprietatea Virom Internaţional SRL în valoare totală de 1.250
euro/ bucată exclusiv TVA. Prima
vânzare a bunurilor mobile aparţinând
societăţii falite se va organiza în dată
de 01.08.2016 ora 13,00 prin licitaţie
publică cu strigare. În cazul în care
bunul nu se va vinde la primul termen
de licitaţie, se vor organiza licitaţii
săptămânale, la aceeaşi oră, în acelaşi
loc şi în aceleaşi condiţii. Locul de
desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit la

sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3, unde se vor depune
documentele de înscriere la licitaţie
menţionate în caietul de sarcini, cel
târziu până în preziua licitaţiei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor,
preţul acestora, condiţiile de înscriere
la licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot obţine din caietul
de sarcini întocmit de lichidatorul
judiciar. Caietul de sarcini se poate
achiziţiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este de 300
lei exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru
toţi participanţii la licitaţie. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
tel.021.227.28.81.
l SC Drumuri Şi Poduri Prahova SA
societate aflată în reorganizare judiciară prin administrator judiciar
anunţa vânzarea la licitaţie publică a
bunului imobil, astfel cum este identificat şi evaluat în Planul de Reorganizare şi în raportul de evaluare a
imobilului situat în loc. Boldeşti Scăieni, str. Pârâului, nr. 3, jud.
Prahova (Secţia Scăieni), constând în
mai multe construcţii, la preţul de
329.109,5 lei. Licitaţia publică are loc
în baza hotărârii Adunării Creditorilor
din 28.02.2013 şi 28.03.2013 a regulamentului de participare la licitaţie
pentru bunurile libere de sarcini. Preţul
de pornire al licitaţiei este redus la 50%
din preţul menţionat în raportul de
evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea
loc pe data de: 27.07.2016, 28.07.2016,
03.08.2016, 10.08.2016, 24.08.2016,
07.09.2016, 14.09.2016, 21.09.2016,
28.09.2016 şi 03.10.2016 orele 12.00, la
sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Detalii în caietul de
sarcini şi la telefon 0344104525.
l SC Drumuri Şi Poduri Prahova SA
societate aflată în reorganizare judiciară prin administrator judiciar
anunţa vânzarea la licitaţie publică a
bunului imobil, astfel cum este identificat şi evaluat în Planul de Reorganizare şi în raportul de evaluare a
imobilului situat în Filipeştii de
Pădure, jud. Prahova, respectiv
construcţiile situate pe acest teren
compuse din: clădire P + 2 Et, la
preţul de 32.544 lei. Licitaţia publică
are loc în baza hotărârii Adunării
Creditorilor din 28.02.2013 şi
28.03.2013 a regulamentului de participare la licitaţie pentru bunurile
libere de sarcini. Preţul de pornire al
licitaţiei este redus la 50% din preţul
menţionat în raportul de evaluare.
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe
data de: 27.07.2016, 28.07.2016,
03.08.2016, 10.08.2016, 24.08.2016,
07.09.2016, 14.09.2016, 21.09.2016,
28.09.2016 şi 03.10.2016 orele 12.00, la
sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Detalii în caietul
de sarcini şi la telefon 0344104525.
l SC Petroutilaj SA, societate aflată în
reorganizare judiciară, prin administrator judiciar, anunţa vânzarea la licitaţie publică a activului imobil Staţie
de Epurare, situat în com. Poiana
Campina, Tarla 19, Parcelele CC 895,
CC 896, CC 896/1, CC 897/1, CC 897,
jud. Prahova, înscris în Cartea
funciara nr. 21061 a com. Poiana
Campina, cu număr cadastral 21061,
compus din teren în suprafaţa de: din
acte 5.408 mp, măsurată 5.382 mp
(număr cadastral 21061) şi din
construcţiile: vestiar (număr cadastral
21061 – C1) şi decantor separator
(număr cadastral 21061 – C2); preţul
de pornire al licitaţiei este de 218.765
lei fără TVA. Licitaţia publică are loc
în baza hotărârilor Adunării Creditorilor din 07.03.2012 şi 26.06.2012, a
regulamentului de participare la licitaţie, a Planului de Reorganizare al
societăţii debitoare cât şi în baza
a d r e s e i e v a l u a t o r u l u i n r.
805/08.07.2016. Licitaţia publică se
organizează în baza unui caiet de
sarcini în valoare de 3000 lei + TVA,

care se achita în numerar sau în contul
administratorului judiciar. Şedinţele de
licitaţii vor avea loc pe data de:
09.08.2016, 10.08.2016, 11.08.2016,
16.08.2016 şi 17.08.2016 orele 12.00, la
sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare la la sediul administratorului
judiciar cât şi la telefon 0344104525.
l Lichidator judiciar provizoriu, societăţi profesionale de insolvenţă,
asociate prin contract, YNA Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă
SPRL, cu sediul procesual ales în
Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti,
nr.18, jud.Mehedinţi, anunţă licitaţie
publică cu strigare pentru vânzarea
bunurilor mobile (stoc de marfă) existente în proprietatea debitoarei SC
IZOMETAL-MAGELLAN SRL, cu
sediul în Drobeta-Turnu-Severin,
str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, camera
2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr.J25/276/2012, având cod
de identificare fiscală nr.6633311,
aflată în faliment, in bankruptcy, en
faillite, conform sentinţei nr.177/2016
din şedinţa publică din data de
16.05.2016 pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi în dosar nr.6902/101/2012,
după cum urmează: Sunt scoase la
vânzare bunurile mobile existente în
patrimoniul debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, constând în stoc de
marfă. Lista acestor bunuri poate fi
consultată la sediul lichidatorului
judiciar, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro şi
www.consultant-insolventa.ro. Valorificarea bunurilor mobile se va face în
bloc, prin licitaţie publică cu strigare.
Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor mobile, o reprezintă Sentinţa nr.151 din şedinţa
publică din data de 23.03.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în
dosarul nr.6902/101/2012/a102, prin
care s-a dispus ridicarea suspendării.
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de
sarcini şi consemnarea unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire al licitaţiei,
până la începerea licitaţiei în contul
unic de insolvenţă deschis la Banca
Comercială Carpatica, sub nr.
RO98CARP036000766158RO01. Licitaţia pentru bunurile mobile (stoc de
marfă) va avea loc la data de
01.08.2016, ora 13.00, iar în cazul în
care bunurile nu vor fi valorificate,
licitaţia va fi reluată, în aceleaşi
condiţii, în fiecare zi de marţi a săptămânii, ora 13.00, până la valorificarea
tuturor bunurilor mobile. Informaţii
suplimentare, privind bunurile scoase
la licitaţie, la telefoanele: 0252/328.293,
0744.528.869, 0252/354.399,
0742.592.183, 0256/220.827 sau
0745.267.676 şi pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro
l Anunt privind organizarea licitatiei
de vanzare a masei lemnoase fasonate.
Organizatorul licitatiei: Directia Silvica
Galati, cu sediul in Galati, str. Stiintei
nr. 95, telefon 0236/412517, fax
0236/460256, e-mail office@galati.
rosilva.ro; Data si ora desfasurarii
licitatiei:04.08.2016 ora 12.00; Locul
desfasurarii licitatiei : Directia Silvica
Galati, cu sediul in Galati, str. Stiintei
nr. 95; Tipul licitatiei: licitatie publica
cu prezentarea ofertelor scrise in plic
inchis si sigilat; Licitatia este organizata si se va desfasura conform preved e r i l o r, , R e g u l a m e n t u l u i d e
valorificare a masei lemnoase din
fondul din fondul forestier proprietate
publica,aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 924/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare. Data si ora
organizarii preselectiei :01.08.2016, ora
09.30; Data si ora limita pina la care
poate fi depusa documentatia pentru
preselectie si inscriere la licitatie:29.07.2016, ora 14.00; Conform
HG 924/2015- art. 21 aliniatul 4Cererea de inscriere la licitatie, declaratiile pe propria raspundere,
documentele societatii,certificatul

constatator, in copie, certificate pentru
conformitate cu originalul de catre
reprezentantul legal al operatorului
economic , se depun la registratura
Directiei Silvice Galati sau se pot
trimite prin poştă, fax sau prin poşta
electronică în format pdf, la adresa de
email- ssm@galati.rosilva.ro sau
office@galati.rosilva.ro. Lista loturilor
care se liciteaza, pretul de pornire a
licitatiei si pasul de licitare pentru
fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul Regiei Nationale
a Padurilor- Romsilva, www.rosilva.ro;
Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie este de 382,44
m3, din care pe sortimente: - lemn
rotund pentru cherestea – 320,5 m3;
- lemn rotund de foioase si rasinoase
pentru constructii : 61,94 m3; si
respectiv pe specii si grupe de specii: fag- 15,1 m3; - frasin- 93 m 3; mojdrean- 8 m3; - salcam- 59,04 m3;
- stejar –108,2 m3; - tei – 99,1 m3;
Masa lemnoasa fasonata oferita spre
vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica a statului,
certificat in sistemul Forest Stewardship Council ( FSC). Piesele/loturile
rămase neadjudecate după această
licitaţie si care nu au fost adjudecate
nici la cel putin o licitatie anterioara se
pot negocia, dupa terminarea licitatiei,
in conditiile prevazute in HG 924/2015
si de alte reglementari in vigoare.
Piesele/loturile rămase neadjudecate
după această licitaţie si care au fost
oferite prima data la aceasta licitatie
nu se negociază.
Caietul de sarcini poate fi procurat de
la sediul organizatorului licitatie incepind cu data de 25.07.2016.
Neîncheierea contractului de vânzare
-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile
lucrătoare, de la data licitatiei, din
culpa exclusivă a operatorului
economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea
adjudecării pentru masa lemnoasă
respectivă şi pierderea garanţiei de
contractare aferente. Alte informatii
privind organizarea si desfasurarea
licitatiei: - caietul de sarcini poate fi
solicitat si pe adresele de e-mail office@
galati.rosilva.ro si productie@galati.
rosilva.ro. Pentru informatii si date
suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: ing. Dudu Leonard,
telefon 0236/412517 si 0748/270936,
e-mail productie@galati.rosilva.ro.

PIERDERI
l Chetreanu Greta-Luminita PFA,cu
sediul in Bucuresti sect.2, Sos.Pantelimon 286 bl.41, sc.6, apt.219, avand
CUI 21740745, F40/1037/2007, declara
pierdut Certificatul de Inregistrare.Il
declara nul.
l Subscrisa Kerzenwelt Donabauer
SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul.
21 Decembrie 1989, nr. 129, ap. 53, jud.
Cluj, J12/4075/2004, CUI 16929110,
declar pierdut certificat constatator din
data de 07.01.2005, conform Legii
359/2004.
l Pierdut documente de control
pentru transport rutier de persoane
prin servicii ocazionale national
0066068/ 0066067/ 0066069/ 0066066.
Le declar nule.
l SC Rinol Romania SRL cu sediul in
loc.Oradea, str.Aluminei nr.58A, Jud.
Bihor, avand CUI RO 24936178, declar
pierdute actele firmei
l Bocean I.Cosmin Ioan PFA având
Nr. de ordine în Registrul Comerţului
F12/1789/14.07.2011, CIF:28862669
pierdut certificat constatator
nr.38601/12.07.2011 pentru sediu
secundar şi terţi. Le declar nule.
l S.C. TEGEE International S.R.L.
cu sediul în Str. Ciulini nr. 122, com.
J i l a v a , I l f o v, î n r e g i s t r a t c u
J23/1748/2014, C.U.I. 17709970, declar
pierdut (nul) Aviz nr. 250BIO/02/05.14
eliberat de Ministerul Sănătăţii
Comisia Naţională pentru Produse
Biocide.

