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l Angajez instalatori sanitare şi 
termice. Tel.0763663024.

l Premium IT Technologies S.R.L. 
angajeaza Femeie de serviciu 
-1post. Cerinte de ocupare a 
postului: limba Engleza. Trimiteti 
CV la: office@premiumitt.ro.

l SC Live Services Management 
SRL Braila angajeaza Operator 
PC/Editor foto. angajari@yess-
tudio.ro

l SC Tehnic Asist Botoşani anga-
jează ingineri, absolenţi Facultatea 
de Construcţii, cunoscători ai 
programelor de divizie, pentru 
birou Tehnic Ofertare, punct de 
lucru Bucureşt. Relaţii la telefon: 
0231.518.912/ 0745.252.106/ 
email: personal@tas.ro.

l SC Nertrans Cargo SRL, cu 
sediul in Galati, angajeaza expe-
ditor international, cu studii medii, 
cunoscator de limba rusa avansat si 
limba engleza mediu. Relatii email: 
info@nertrans.com.

l Casino Bucharest angajează 
personal cu şi fără experienţă 
pentru toate departamentele şi 
organizează Şcoala de crupieri. 
Persoanele interesate pot depune 
CV la recepţia cazinoului – incinta 
Hotel Intercontinental, de luni 
până vineri, orele 12.00-17.00. 
Relaţii: 0720.375.986; 0735.352.164.

l Societatea Walter Tosto WTB 
S.R.L., cu sediul în Şoseaua Berceni 
nr.104, sector.4, Bucureşti, anga-
jează 10 sudori calificaţi şi cu expe-
rienţă în profesie minim un an. 
Tr i m i t e t i  C V- u r i  l a  f a x : 
021.232.1153 sau e-mail la adresa: 
job@wtb.ro. Interviul va avea loc 
pe data de 28.11.2016

l Penitenciarul Oradea scoate la 
concurs 10 posturi vacante de agent 
operativ (barbati). Dosarele de 
candidat se depun in termen de 15 
zile lucratoare de la data publicarii 
anuntului, la compartimentul 
resurse umane din cadrul Peniten-
ciarului Oradea. Taxa de inscriere 
la concurs este de 85 de lei. Infor-
matii suplimentare se pot obtine de 
la structura resurse umane a Peni-
tenciarului Oradea (Str.Parcul 
Traian nr.3, loc.Oradea, jud. Bihor, 
tel 0259/419 881) pe site-ul Admi-
nistratiei Nationale a Penitencia-
relor (www.anp.gov.ro sectiunea 
Cariera - concursuri din sursa 
externa - Concursuri in curs de 
derulare).

l Spitalul Orăşenesc Oraviţa, cu 
sediul în Oraviţa, str. Spitalului, nr. 
44, organizează concurs, conf.HG 
286/2011, pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante: 3 posturi 
asistent medical, 4 posturi infir-

mieră, 1 post referent, studii superi-
oare, activitate arhivă. Proba scrisă 
are loc la sediul unităţii în data de 
21.12.2016, ora 10.00, proba 
interviu -în data de 27.12.2016, ora 
10.00. Condiţii: -să fie cetăţean 
român; -să fie absolvent studii 
superioare pentru postul de refe-
rent; -să fie absolvent studii postli-
ceale sanitare sau studii superioare 
sanitare pentru postul de asistent 
medical; -să prezinte certificat 
membru OAMMR pentru postul de 
asistent medical; -să fie absolvent 
studii generale sau studii medii 
pentru postul de infirmieră; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pe care candidează; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru o 
faptă care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei. Înscrierile 
la concurs până în data de 
13.12.2016, ora 12.00, la sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare la 
secretariat spital şi la telefon: 
0734.882.968. Persoană de contact: 
Jucan Marioara.

l Primăria Comunei Dalboşeţ, 
judeţul Caraş-Severin, organizează 
la sediul său din comuna Dalboşeţ, 
nr. 130, județul Caraş-Severin, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de referent IA 
(Compartimentul Administrativ) -1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 21.12.2016, 
ora 10.00; -proba interviu în data 
de 22.12.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime: minim 2 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Dalboşeţ, nr.130, jud.Caraş-Se-
verin. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Dalboşeţ şi la 
numărul de telefon: 0255.243.403, 
de luni-joi, între orele 8.00-16.00, şi 
vineri, între orele 8.00-13.00. 

l Comuna Buneşti, cu sediul în 
localitatea Buneşti, str.Eroilor, nr.7, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -inspector 
debutant -Compartimentul Finan-
ciar-contabil -achiziţii publice, 
număr posturi: 1; -inspector debu-
tant -Compartimentul Urbanism şi 
gestiunea teritoriului -registrul 
agricol, număr posturi: 1; conform 
HG 286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 21.12.2016, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
22.12.2016, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: să îndeplinească 
cumulativ condiţiile prevăzute la 
art.3 din Hotărârea de Guvern 
286/2011; -studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
nu este necesară. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Buneşti, judeţul 
Suceava. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Buneşti, persoană 
de contact: Gafincu Maria, secretar 
comună, telefon: 0230.549.001. 

l Primăria Municipiului Băileşti, 
cu sediul în localitatea Băileşti, str.
Revoluției, nr.1, judeţul Dolj, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
-muncitor calificat III -Comparti-

mentul Salubritate, Spaţii Verzi -1 
post; -muncitor calificat III 
-Compartimentul Reparații şi 
Întreținere Străzi -1 post; conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 22.12.2016, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
27.12.2016, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -condiţiile prevăzute 
de art.6 din HG 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 
-vechimea în muncă necesară 
exercitării funcţiei astfel: -muncitor 
calificat III -Compartimentul Salu-
britate Spaţii Verzi -1 an; -muncitor 
calificat III -Compartimentul 
Reparații şi Întreținere Străzi -1 an; 
-să îndeplinească condiţiile de 
studii astfel: -muncitor calificat III 
-studii medii cu diplomă de bacala-
ureat; -autorizaţie eliberată de 
ISCIR sau certificat de absolvire 
pentru activitatea de fochist. 
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 
Municipiului Băileşti. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Munici-
piului Băileşti, persoană de contact: 
Buzdugan Miruna,  telefon: 
0251.311.017, fax: 0251.311.956, 
e-mail: pmb.contabilitate@yahoo.
com 

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu 
sediul în localitatea Turceni, str.
Sănătății, nr.1, judeţul Gorj, organi-
zează concurs sau examen, după 
caz, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de, 1 post, 
asistent medical principal -speciali-
tatea farmacie -farmacia Spitalului 
Orăşenesc Turceni, conform HG 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba scrisă 
în data de 21.12.2016, ora 11.00; 
-proba practică în data de 
27.12.2016, ora 11.00; -proba 
interviu în data de 03.01.2017, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs sau examen, după caz, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii postli-
ceale de asistent -specialitatea 
farmacie; -vechime: 5 ani vechime 
în specialitate; -să aibă gradul de 
principal. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
sau examen, după caz, în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Turceni, biroul RUNOS. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orăşenesc Turceni, 
persoană de contact: Eremia Maria 
Cristiana, telefon: 0253.335.035, 
fax: 0374.833.334, e-mail: spitalulo-
rasenescturceni@yahoo.com.

l Comuna Ghidfalău, cu sediul în 
localitatea Ghidfalău, str.Princi-
pală, nr.108, judeţul Covasna, 
organizează concurs, conform HG 
286/2011, pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de: -numele 
funcţiei: administrator public. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 21 decem-
brie 2016, ora 10.00; -proba interviu 
în data de 22 decembrie 2016, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă, în domeniul 
inginerie economică sau manage-
ment; -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 Primăriei 

Ghidfalău. Relaţii suplimentare la 
sed iu l  Pr imăr ie i  Comunei 
Ghidfalău, persoană de contact: 
D o m o k o s  E r i k a ,  t e l e f o n : 
0745.296.073, fax: 0267.353.787, 
e-mail: comunaghidfalau@yahoo.
com.

l Consiliul Local al Comunei 
Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, 
organizează concurs de recrutare în 
vederea ocupării postului temporar 
vacant, funcție publică, de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
superior -Compartiment juridic, 
achiziții publice, pe perioadă deter-
minată. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Bicazu Arde-
lean- sala de şedinţe, în data de 
12.12.2016, ora 10.00, proba scrisă, 
iar interviul, în data de 15.12.2016, 
ora 10.00. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
8 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Bicazu 
Ardelean, Secretariat -Comparti-
ment Resurse umane. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească: -condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 
-studii universitare cu diplomă sau 
echivalentă în ramura de ştiinţă: 
ştiinţe juridice; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; -cunoştințe 
operare pe calculator (Windows, 
Microsoft, Office, Internet) -nivel 
mediu. Relații suplimentare se pot 
obține la Primăria Bicazu Arde-
lean, Compartiment Resurse 
umane, telefon: 0233.255.301.

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice din Jimbolia, judetul Timiş, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcţiei contractuale 
de execuție vacante: asistent 
medical generalist, funcție de 
execuție -1 post. Condiții generale: 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din anexa la HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condițiile specifice: -studii postli-
ceale absolvite în specializarea 
asistent medical farmacie; -certi-
ficat de membru OAMM din 
România; -asigurare malpraxis; 
- fără condiț i i  de  vechime. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -21.12.2016, 
ora 9.00: proba scrisă; -23.12.2016, 
ora 9.00: proba interviu. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art.6, alin.(1) 
din anexa la HG nr.286/2011, Titlul 
I, Capitolul 1, Secţiunea a 2-a,  şi se 
vor depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului. Detalii privind condiţiile 
specifice şi bibliografia de concurs 
sunt disponibile la sediul Cămi-
nului pentru Persoane Vârstnice 
Jimbolia, din str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.66, Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n 
nr.0256.360.630.

l Primăria Oraşului Băile Hercu-
lane, cu sediul în localitatea Băile 
Herculane, str. M. Eminescu, nr. 10, 
judeţul Caraş-Severin, organizează, 
în baza HG nr.286/2011, concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractual vacante de muncitor 
necalificat în cadrul Serviciului 
Public de Asistenţă Socială -Creşă 
-al Consiliului Local al Oraşului 

Băile Herculane -1 post. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii gimnaziale/
medii; -condiţiile minime de 
vechime necesare participării la 
concursul de recrutare -minim 2 
ani. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
21.12.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 23.12.2016, ora 
10.00. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până 
la data de 13.12.2016, ora 15.00, la 
sediul Primăriei Oraşului Băile 
Herculane. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Oraşului Băile 
Herculane, Comp.Resurse Umane, 
telefon: 0255.560.439.

l Pentru încadrarea ca funcţionar 
public cu statut special în sistemul 
administraţiei penitenciare (agenţi 
de penitenciare), Penitenciarul 
PLOIEŞTI scoate la concurs 7 
posturi  vacante,  după cum 
urmează: - 6 posturi de agent 
operativ (barbați). - 1 post agent 
administrativ (magaziner). Dosa-
rele de candidat se depun în termen 
de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului, la biroul 
resurse umane din Penitenciarul 
Ploieşti. Taxa de participare la 
concurs este de 85 RON. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
structura de resurse umane a Peni-
tenciarului Ploieşti, pe site-ul 
unității (http://anp.gov.ro/web/
penitenciarul-ploiesti/concursuri in 
derulare) şi pe site-ul Administra-
ţiei Naţionale a Penitenciarelor 
(www.anp.gov.ro, secţiunea Carieră 
– Concursuri din sursă externă – 
Concursuri în curs de derulare).

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor cu 
sediul în Satu Mare str. Lăcrămi-
oarei nr. 37 CF.4481136. Organi-
zează concurs, conform Legii nr. 
188/1999 şi HG.611/2008, pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuție vacante de consilier clasa I 
grad superior – 1 post de biolog şi 
referent  clasa III grad superior – 1 
post de asistent farmacie, în cadrul 
Laboratorului Sanitar Veterinar şi 
pentru Siguranţa Alimentelor. 
Data, ora şi locul desfăşurării 
concursului; 28.12.2016 – ora 10,00 
la sediul DSVSA Satu-Mare – 
proba scrisă. Condiţii de partici-
pare la concurs: - Pentru funcţia 
publică vacantă de consilier clasa I 
grad superior - studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalent, în domeniul 
biologie specialitatea biologie 
chimie - minim 9 ani vechime in 
specialitatea funcţiei. Pentru 
funcţia publică vacantă de referent 
clasa III grad superior - studii 
medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat, cu perfecţionări/
specializări în domeniul sanitar - 
minim 9 ani vechime în speciali-
tatea funcţiei. Pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie 
vacante dosarele de concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul DSVSA Satu-Mare. 
Informaţii suplimentare: – telefon 
0261715956. Dosarul de înscriere 
va conţine următoarele; a) formu-
larul de înscriere; b) copia actului 
de identitate; c) copiile diplomelor 
de studii şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; d) 
copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcţiei publice; e) 
cazierul judiciar; f) adeverinţa care 

să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; g) declaraţia pe 
propria răspundere sau adeverinţa 
care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică. Copiile 
de pe actele prevăzute se prezintă 
în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul comi-
siei de concurs. Tematica pentru 
concurs se va pune la dispoziţie 
solicitanţilor de către unitate. 
Director Executiv, Dr. Nicolae 
Dumuţa.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcției 
publice de conducere vacante de şef 
serviciu- Serviciul economic, 
resurse umane şi informatică din 
cadrul Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Timiş. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 
28 decembrie 2016 la ora 10.00- 
proba scrisă. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţi-
onarilor Publici.  Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49  din 
H.G. nr.611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici şi la  nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea func-
ţiei publice de conducere vacante 
de şef serviciu- Serviciul juri-
dic-achiziții din cadrul Instituției 
Prefectului- județul Constanța. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenției Naționale a Funcționa-
rilor Publici, în data de 27 decem-
brie 2016, ora 10.00- proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenției Naționale a Funcționa-
rilor Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.143 din H.G. nr.611/2008, 
modificată şi completată de 
H.G.1173/2008. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l În data de 22.12.2016, ora 9 va 
avea loc la sediul Primăriei or. 
Mărăşeşti, jud. Vrancea, concursul 
pentru ocuparea a unui post vacant 
contractual de şofer, tr. I în Servi-
ciul public local transport persoane 
prin curse regulate. Condiții de 
participare: 1. Generale -conform 
art. 3 din HG 286/2011 modificată 
şi completată cu HG 1027/2014; 2. 
Specifice– studii: cel puțin studii 
gimnaziale; permis conducere cate-
goria D; certificat/ atestat pentru 
conducătorii auto care efectuează 
transport rutier public de persoane; 
vechime în specialitate– şofer– de 3 
ani şi 6 luni. În perioada 25.11–
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12.12.2016, la sediul Primăriei or. 
Mărășești se vor depune dosarele 
de participare la concurs, care 
trebuie să conțină obligatoriu docu-
mentele prevăzute în HG nr. 
286/2011 modificată și completată. 
Concursul va avea următoarele 
etape: 1. Selecția dosarelor: 
13-14.12.2016; 2. Proba scrisă: 
22-12-2016, ora 9; 3. Interviul- data 
va fi anunțată odată cu afișarea 
rezultatelor probei scrise. Biblio-
grafia va fi afișată pe site-ul și pe 
tabela de afișaj ale instituției. 
Relații suplimentare, la sediul 
Primăriei or. Mărășești și telefon 
0237260550.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă determinată 
a următoarelor posturi contrac-
tuale vacante: Direcţia Generală de 
Conturi Naționale și Sinteze 
Macroeconomice, Direcția de 
Statistică Prețurilor Grant Eurostat 
nr. 04152.2016.001-2016.175 
”Furnizarea de informații de bază 
privind PPP 2017-2018”, perioada: 
ianuarie 2017– iulie 2019, 1 post 
referent IA. Condiţii specifice: 
-studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în specia-
litatea studiilor: minimum 6 ani. 
Direcţia Generală de Statistică 
Economică.

l Direcţia de Statistici Agricole și 
d e  M e d i u ,  G r a n t  n r . 
08411.2015.002– 2015.668 , 
„Contribuţia Uniunii Europene la 
Ancheta Structurală în Agricultură 
2016, în conformitate cu Regula-
mentul (CE) nr. 1166/2008 al Parla-
m e n t u l u i  E u r o p e a n  ș i  a l 
Consiliului”. Perioada: ianuarie 
2017– decembrie 2017, 1 post 
expert II (statistician). Condiţii 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul: știinţe sociale, știinţe ingine-
rești, matematică și știinţele naturii; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 
minimum 6 luni. Concursul se 
organizează la sediul Institutului 
Naţional de Statistică din Bucu-
rești, Bd. Libertăţii 16, sector 5, 
București, în data de 22.12.2016, 
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 Moni-
torul Oficial al României Partea a 
III-a, la sediul Institutului Naţional 
de Statistică din bd. Libertăţii nr. 
16, sector 5, București. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 6 din 

H.G. nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile 
de participare la concurs aprobate 
și bibliografia stabilită se afișează la 
sediul Institutului Naţional de 
Statistică și pe site-ul Institutului 
Naţional de Statistică (www.insse.
ro). Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Institutului Naţi-
onal de Statistică și la numărul de 
telefon: (021)317.77.82.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament in Bucuresti, 
in spate la Intercontinental, etaj 3, 
4 camere, bucatarie echipata, 
zugravit integral. Telefon 0244 
513935.

CITAȚII  
l Mihai Marius, cu ultimul domi-
ciliu în Văculești, jud. Botoșani este 
citat în ziua de 14.12.2016 la Jude-
cătoria Dorohoi, în calitate de pârât 
în dosarul nr. 3561/222/2016, având 
ca obiect ,,divorţ cu copii minori”.

l Se citează pentru data de 
07.12.2016, ora 10:00 la sediul Socie-
tăţii Profesionale Notariale “Notari-
atul Public Olteniţa” din municipiul 
Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul 
Călărași, doamna Popa Elena, cu 
domiciliul necunoscut, pentru 
dezbaterea succesiunii defunctului 
sau tată, Popa Gheorghe, avand 
CNP  1300222511699, decedat la 
data de 01.09.2015, cu ultim domi-
ciliu în comuna Cascioarele, judeţul 
Călărași.

l Anton Carol cu domiciliul necu-
noscut este citat la data de 
28.11.2016, ora 08:00 la sediul 
biroului notarului public Ivan 
Constantin din Ploiești, str. Ştefan 
Cel Mare, nr.1, judeţul Prahova, în 
cauza succesorală, privind pe 
defunctul Preda Maria fost cu 
ultimul domiciliu în Ploiești, 
Perilor, nr.5, decedat la data de 
21.11.2015, neprezentarea atrage 
înlăturarea de la succesiune.

l Se citează numitul Mihu Ion 
Romeo, cu domiciliul în com. Pești-
șani, sat Brădiceni nr.432, jud. 
Gorj, în calitate de pârât în dosarul 
nr. 2461/ 318/2016 al Judecătoriei 
Tg-Jiu, biect tăgadă paternitate și 
stabilire paternitate, în contradic-
toriu cu reclamant Mihu M. 
Constantin, pentru termenul de 
judecată din data de 12.12.2016, 
ora 09:00, complet C8, Judecătoria 
Tg-Jiu.

l Pârâtul Stroe I. Ion fiul lui Mihai 
și Elisabeta, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Municipiul Sibiu, este 
citat în proces de partaj succesoral, 

dosar nr. 5654/198/2012*, aflat pe 
rolul judecătoriei Brezoi, pentru 
data de 9 decembrie 2016, orele 
8.30.

l Citatie privindu-i pe toti succesi-
bilii/ mostenitorii cu numele su 
domiciliile necunoscute, pentru a 
participa la dezbaterea procedurii 
succesorale a defunctului Stancu 
Mircea, decedat la data de 31.
octombrie.2015, cu ultimul domi-
ciliu in municipiul Bucuresti, str. 
Radu Boiangiu nr.8, sector.1. 
Dezbaterea va avea loc la data de 
15.decembrie.2016, ora:14:00, la 
sediul Societatii Profesionale Nota-
riale "Mentor", din municipiul 
Bucuresti, str. Polona nr.28-30, 
sector.1.

DIVERSE  
l Admite acțiunea reclamantului 
Drăgănescu Sergiu Marian în 
dosarul 26159/245/2015 domiciliat 
la Iovu Maria – Iași, șos.Națională, 
nr.88. bl.1215, sc.A, et.1, ap.6 în 
contradictoriu cu pârâta Drăgă-
nescu Ana Cristina, cu domiciliul 
legal în Iași, B-dul Poitiers, nr.2, 
bl.INCOM, et.2, ap.210. Desface 
căsătoria încheiată la data de 
22.07.2011 și înregistrată sub nr.939 
din 22.07.2011 în registrul de stare 
civilă al Primăriei Municipiului Iași 
din culpă exclusivă a pârâtei. 
Dispune revenirea pârâtei la 
numele avut anterior căsătoriei 
„Pătrașcu”. Dispune exercitarea 
exclusivă , în favoarea tatălui, a 
autorității părintești în privința 
minorului Drăgănescu Ionuț Cris-
tian, născut la data de 01.10.2012 și 
stabilește locuința minorului la 
domiciliul tatălui. Obligă pârâta la 
plata pensiei de întreținere lunară 
în favoarea minorului în cota 
procentuală de ¼ din venitul net 
raportat la salariul minim brut 
garantat în plată, de la data intro-
ducerii acțiunii (22.09.2015) și până 
la majoratul copilului. Obligă 
pârâta la plata cheltuielilor de jude-
cată în cuantum de 960 lei. Cu 
drept de apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare. 

l Modares Adel, având domiciliul 
în județ Ilfov, comuna Berceni, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-dezmembrare teren, lotizare 
pentru construire locuințe indivi-
duale și dotări aferente, în locali-
tatea Otopeni, tarla 11, parcela 246, 
lot.7/IV, nr.cad.3179, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de 
mediu și declanșarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agenției  Protecția Mediu-

lui-Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(în spatele benzinăriei-Lukoil), 
sector 6, de luni până joi între orele 
09:00-11:00. Observații și sugestii se 
pr imesc / în  scr i s  l a  sed iu l 
A.P.M.ILFOV în termen de 18 zile 
de la data publicării anunțului.

l SC Robin Stain SRL titular  al 
proiectului “Amenajare bazin 
piscicol nevidabil pentru pescuit 
sportiv si/sau lac de agrement prin 
lucrari de excavare in perimetru 
Sambateni Terasa’’, amplasat  în 
extravilanul comunei Paulis, sat 
Sambateni, FN (CF nr. 300002) jud. 
Arad; aduce la cunoștiinţa publi-
cului ca decizia etapei de încadrare, 
conform HG nr. 1076/2004: este cea 
de adoptare a planului cu aviz de 
mediu, planul necesitand efectu-
area evaluarii de mediu. Propune-
rile de reconsiderare ale deciziei se 
vor transmite în scris la sediul APM 
Arad, Splaiul Mureș,  FN, în 
termen de 10 zile calendaristice de 
la publicarea prezentului anunţ.” 

l Beneficiarul, S.C. Procema S.A.,  
proprietar al terenului situat în 
Comuna Jilava, Judeţul Ilfov, șos. 
Giurgiului nr. 3-5, nr. cadastral 
54141, în suprafaţă de 29715 mp, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
Avizului (de Opurtunitate/ Tehnic 
Consultativ/ Favorabil) pentru 
documentaţia PUD– funcţiunea 
“Extindere Hală de Fasonat Armă-
turi pentru Construcţii și Execuţie 
Carcase pentru Piloţi din Beton și  
Pod Rulant”. Documentaţia a fost 
depusă pentru consultare la Consi-
liul Judeţean Ilfov la data de 
22.11.2016. Observaţii/ comentarii, 
se primesc în scris la Direcţia de 
Urbanism din cadrul Consiliului 
Judeţean Ilfov, Strada Ghe. Manu, 
Nr. 18, Sector 1 (tel. 021.212.56.93), 
în termen de 15 zile de la publi-
carea prezentului anunţ.

l Dispoziție privind abrogarea 
prevederilor art.1, punctul 2 din 
Dispoziția Președintelui Comite-
tului director al Colegiului Psiholo-
gilor din România nr. 12 din data 
de 19 iulie 2016. În temeiul dispozi-
țiilor art. 51, alin.(1) din Normele 
de aplicare a Legii nr. 213/2004, 
privind exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică, 
înființarea, organizarea și funcțio-
narea Colegiului Psihologilor din 
România, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.788/2005, raportate 
la dispozițiile art.41, lit.c) din Legea 
nr. 213/2004, privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică, înființarea, organi-
zarea și funcționarea Colegiului 
Psihologilor din România, Având 

în vedere numărul redus de confir-
mări de participare la ședința 
Convenției naționale a Colegiului 
Psihologilor din România din data 
de 25 noiembrie 2016, din partea 
reprezentanților la convenție, fapt 
care nu permite constituirea cvoru-
mului de ședință necesar potrivit 
normelor legale, până la data 
redactării prezentei dispoziții, 
Pentru evitarea unor cheltuieli 
suplimentare ce urmează să fie 
efectuate cu organizarea și defășu-
rarea ședinței Convenției naționale 
a Colegiului Psihologilor din 
România din data de 25 noiembrie 
2016, Președintele Comitetului 
director al Colegiului Psihologilor 
din România dispune: Art.1.-(1) Se 
abrogă prevederile art. 1, punctul 2 
din Dispoziția Președintelui Comi-
tetului director al Colegiului Psiho-
logilor din România nr. 12 din data 
de 19 iulie 2016. (2) Şedința 
Convenției naționale se reconvoacă 
prin dispoziție a Președintelui 
Comitetului director al Colegiului 
Psihologilor din România, potrivit 
normelor legale. Art.2.-Cheltuielile 
efectuate de către reprezentanții cu 
privire la participarea la Convenția 
națională, până la data emiterii 
prezentei dispoziții, se decontează 
potrivit prevederilor din Regula-
mentul de organizare și funcționare 
internă a Colegiului Psihologilor 
din România. Art.3.-Prezenta 
dispoziție se comunică membrilor 
Colegiului prin afișare pe site-ul 
oficial al Colegiului: www.copsi.ro, 
iar reconvocarea ședinței Conven-
ției naționale a Colegiului urmează 
să fie publicată în mass-media, în 
condițiile legii. Președintele Comi-
tetului director al Colegiului Psiho-
logilor din România, Mihai Aniței.

SOMAȚII  
l Somaţie emisă la data de 16 
noiembrie 2016. Aducem la cunoș-
tinţă celor interesaţi cererea formu-
lată de reclamanta Horgoș 
Margareta, domiciliată în locali-
tatea Vladimirescu, Str. Vlad Ţepeș 
nr. 16, jud. Arad, având ca obiect 
constatarea dobândirii prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului casă de locuit, 
situată în sat Cruceni nr. 239, 
înscris în CF nr. 410356 Foeni, 
provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 737 Foeni, cu nr. top 
26/396/1/b/556/20, proprietate tabu-
lară a numitulor Belovai Iosif, 
decedat la data de 31 mai 1976 și 
Belovai Rozalia, decedată la data 
de 06 aprilie 1982, ambii cu ultimul 
domiciliu în localitatea Cruceni, nr. 
239, comuna Foeni, jud. Timiș și 
că, dacă în termen de o lună de la 

publicarea acestei somaţii, conform 
art. 130 alin. 2 din decretul Lege nr. 
115/1938, nu se va face opoziţie, 
instanţă va păși la judecarea 
cauzei. 

NOTIFICĂRI  
l Lichidator judiciar C.I.I. Rusu 
Ciprian Marian cu sediul in 
Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65, jud. 
Prahova, notifica deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei 
fata de debitoarea SC Cin Son 
P r o m  S R L ,  d o s a r  n r . 
6549/105/2016, Tribunalul Prahova. 
Termen depunere  creante : 
03.01.2017, Termen tabel preli-
minar: 13.01.2017, Termen tabel 
definitiv: 07.02.2017, Adunarea 
creditorilor: 18.01.2017.

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de adminis-
trator judiciar al debitorului S.C.M 
Com Group, conform Încheierii 
Civile nr. 84/JS/CC din data de 
10.11.2016, pronunţată de către 
Tribunalul Caraș-Severin în 
dosarul  nr. 5531/115/2016, în 
temeiul art. 99 alin. (1) și/sau alin. 
(2) și art. 100, alin.(1) și urm. din 
Legea nr. 85/2014, coroborate cu 
art. 71 alin. (2) sau, după caz, art. 
73 alin. (1) din același act normativ. 
Notifică Deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura generală - 
împotriva debitoarei S.C.M. Com 
Group. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitoarei 
este: 27.12.2016. Termenul limită 
de verificare a creanţelor, de admi-
tere, afișare și comunicare a Tabe-
lului preliminar al creanţelor este: 
17.01.2017. Contestatiile la Tabelul 
preliminar al creantelor pot fi 
depuse la Tribunal in termen de 7 
zile de la data publicarii tabelului in 
B.P.I. Termenul pentru întocmirea 
și afișarea Tabelului definitiv al 
creanţelor admise este: 13.02.2017. 
Prima ședinţă a Adunării Credito-
rilor debitoarei  va avea loc la data 
de: 23.01.2017, ora 12.00 la sediul 
ales al administratorului judiciar 
din  Reșiţa, str. P-ţa 1 Decembrie 
1918, nr.7, et.2, ap.21, Jud. 
Caraș-Severin, având ca ordine de 
zi: prezentarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea comite-
tului creditorilor; confirmarea 
administratorului judiciar; alte 
menţiuni. 
 

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de administratie al 
Societatii Avicola Buftea S.A., cu 
sediul în Comuna Mogoșoaia, 
Strada Marinarilor, nr.22, parter, 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Orășenesc 
Costești. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC 
Agrocom Exclusiv Business SRL - Popești, după cum urmează: 
Instalație adăpare capre, Instalație hrănire capre, Instalație 
pasteurizare, Transformator rețea, Moară uruială (nefuncțională), 
138.312 lei; Clădire de birouri (P) în suprafață de 60 mp - fără 
teren, 57.075 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO39TREZ0505067XXX000772 
deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 12-12-16. 
Licitația va avea loc în data de 13-12-16, ora 11:00:00, la SC 
Agrocom Exclusiv Business SRL. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la SFO Costești, 0248/672768.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Orășenesc 
Costești. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Consumcoop Stolnici Societate Cooperativa - Stolnici, după cum 
urmează: Spațiu Comercial (magazin sătesc) în suprafață de - 
252 mp situat în com. Bârla Jud. Argeș - fără teren, 60.664 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO39TREZ0505067XXX000772 
deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 09-12-16. 
Licitația va avea loc în data de 12-12-16, ora 11:00:00, la 
Consumcoop Stolnici, punct de lucru Bârla. Bunurile sunt libere de 
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la SFO Costești, 0248/672768.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Orășenesc 
Costești. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Mobi - 
Confort SRL - Bradu, după cum urmează: Teren intravilan arabil în 
suprafață de 8606 mp - situat în loc. Costești, sat Stârci, 34.250 
lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO39TREZ0505067XXX000772 
deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 13-12-16. 
Licitația va avea loc în data de 14-12-16, ora 11:00:00, la SC Mobi 
Confort SRL, punct de lucru Costești. Bunurile sunt libere de 
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la SFO Costești, 0248/672768.
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Judetul Ilfov, înmatriculată la 
Registrul Comerţului Ilfov sub nr. 
J23/7/2002, C.U.I. RO 2788208, în 
data de 22.11.2016 a hotărât convo-
carea Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor societăţii, care va 
avea loc în Comuna Crevedia, Str. 
Combinatului, nr. 483, jud. Dâmbo-
viţa, la data de 28.12.2016, ora 
12:00, în prima convocare, iar în 
cazul în care adunarea nu se va 
putea ţine în prima convocare, se 
va întruni la 29.12.2016, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, în a doua 
convocare, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la sfârşitul zilei de 
13.12.2016 (data de referinţă) cu 
următoarea ordine de zi: Reale-
gerea Membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru o perioadă de 
4 ani după cum urmează: 1. Saddiq 
Omar H. Abu Seedo în calitate de 
membru CA- mandat 18.12.2016 
-18.12.2020; 2. Baker Saddiq O. 
Abusido în calitate de Preşedinte 
CA -  mandat  18 .12 .2012- 
18.12.2020.

l Convocare. În conformitate cu 
prevederile articolului 117 din 
Legea societăților nr. 31/1990,  
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi având în 
vedere prevederile din Actul  
Constitutiv al societăţii Romenergo 
Mecanic S.A., cu sediul social în 
Str. Dumitru Brumărescu nr. 9, 
Sector 4, Bucureşti, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/22/1990, C.U.I. 368267 (denu-
mită în continuare “Societatea”), 
Aministratorul unic al Societăţii 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
Romenergo Mecanic S.A. pentru 
data de 28.12.2016, ora 10:00 care 
se va ţine în Bucureşti, Calea 
Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1, 
sala de şedinţe, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor Societăţii la sfârşitul zilei de 
01.12.2016, stabilită ca data de 
referinţă. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor: 1.Aprobarea menţinerii 
garanţiilor reale imobiliare de rang 
I constituite asupra imobilelor 
proprietatea Societăţii, în favoarea 
băncii denumită în continuare 
Banca Transilvania – Sucursala 
Lipscani, prin Contractul de 

ipotecă nr. 744/IPO/01/29.08.2013, 
în vederea garantării angajamen-
telor asumate de către Romenergo 
S.A. prin Contractul de credit nr. 
744/29.08.2013, cu  actele adiţio-
nale subsecvente, respectiv pentru 
garantarea Plafonului PGE în 
valoare totală de 9.650.000 lei cu 
structura următoare: Plafon SGB 
în valoare de 7.650.000 lei şi linie de 
credit în valoare de 2.000.000 lei, în 
condiţiile de creditare aprobate de 
bancă. 2. Aprobarea menţinerii 
garanţiilor reale imobiliare de rang 
subsecvent (rang  II) constituite 
asupra imobilelor proprietatea 
Societăţii, în favoarea băncii denu-
mită în continuare Banca Transil-
vania – Sucursala Lipscani, prin 
Contractul de ipotecă imobiliară nr. 
342/IPO/02/10.06.2015, în vederea 
garantării angajamentelor asumate 
de către Industrial Energy S.A. 
prin Contractul de credit nr. 
342/10.06.2015, cu actele adiţionale 
subsecvente. 3. Aprobarea constitu-
irii de garanţii reale imobiliare, de 
rang subsecvent (rang III), în 
favoarea băncii denumită în conti-
nuare Banca Transilvania – Sucur-
sala Lipscani, asupra imobilelor 
proprietatea Societăţii mai jos 
descrise, pentru garantarea angaja-
mentelor asumate de către Indus-
trial Energy S.A.  prin Contractul 
de credit nr. 343/10.06.2015, cu 
actele adiţionale subsecvente, 
respectiv pentru garantare Plafon 
SGB majorat la valoarea de 
3.200.000 lei. Garanţii: Ipotecă 
imobiliară de rang subsecvent (rang 
III) şi interdicţiile aferente de 
înstrăinare, grevare, închiriere, 
dezmembrare, alipire, construire, 
demolare asupra următoarelor 
imobile situate în Bucureşti, str. 
Dumitru Brumărescu nr. 9, sector 
4, proprietatea Societăţii: -Teren 
intravilan, în suprafaţa de 38.029 
m.p. şi Construcţie edificată pe 
acesta - Hala mecano-sudura, în 
suprafaţa construită la sol de 
36.208,56 m.p., proprietatea Rome-
nergo Mecanic SA, situate în Bucu-
reşti, Str. Dumitru Brumărescu, nr. 
9, sector 4, identificate cu Număr 
Cadastral 218590 pentru teren (nr. 
cadastral vechi 936/5/1), respectiv 
218590– C1 pentru construcţie, 
intabulate în Cartea Funciara nr. 
218590 (nr. CF vechi 49157) a 

Municipiului Bucureşti, sector 4; 
-Teren intravilan, cu destinaţia 
curţ i  construcţ i i ,  l iber  de 
construcţii, în suprafaţă de 20.612 
m.p. din actele de proprietate 
(20.922 m.p. din măsurători); 
imobilul este înscris în CF nr. 
200548 a mun. Bucureşti sector 4 
(nr. CF vechi 49022) sub nr. cadas-
tral 200548 (nr. cadastral vechi 
936/1/1); -Teren intravilan, cu 
destinaţia curţi construcţii, liber de 
construcţii, în suprafaţa de 8.974 
m.p.; imobilul este înscris în CF nr. 
202116 a mun. Bucureşti sector 4 
(nr. CF vechi 31717) sub nr. cadas-
tral 202116 (nr. cadastral vechi 
936/2); -Teren intravilan, cu desti-
naţia curţi construcţii, liber de 
construcţii, în suprafaţă de 1.368 
m.p; imobilul este înscris în CF nr. 
209540 a mun. Bucureşti sector 4 
(nr. CF vechi 59845) sub nr. cadas-
tral 209540 (nr. cadastral vechi 
936/3/2); -Teren intravilan cu desti-
naţia curţi construcţii, liber de 
construcţii, în suprafaţă de 607 
m.p; imobilul este înscris în CF nr. 
209543 a mun. Bucureşti sector 4 
(nr. CF vechi 59846) sub nr. cadas-
tral 209543 (nr. cadastral vechi 
936/3/3); -Teren intravilan cu desti-
naţia curţi construcţii, liber de 
construcţii, în suprafaţă de 669 
m.p; imobilul este înscris în CF nr. 
202113 a mun. Bucureşti sector 4 
(nr. CF vechi 31719) sub nr. cadas-
tral 202113 (nr. cadastral vechi 
936/4); -Teren intravilan cu desti-
naţia curţi construcţii, liber de 
construcţii, în suprafaţă de 893 m.p 
din actele de proprietate şi 2.789 
m.p. din măsurători; imobilul este 
înscris în CF nr. 200658 a mun. 
Bucureşti sector 4 (nr. CF vechi 
49160) sub nr. cadastral 200658 (nr. 
cadastral vechi 936/5/2/1). 4. Apro-
barea mandatării celor de mai jos: 
Cu drept de semnătură 1 (sau 
denumirea echivalentă): Dl. 
Poenaru Corneliu- Adrian, cetă-
ţean român, născut la data de 
12.08.1955, în Mun. Bucureşti, 
sector 1, legitimat cu CI seria  RT, 
nr. 683817 eliberată de SPCEP S1 
biroul nr. 4  la data de 17.11.2009, 
domiciliat în Bucureşti, Str. Ing. 
Zablovschi, nr.55 având CNP 
1550812400193 şi cu drept de 
semnătură 2 (sau denumirea echi-
valentă): Dna. Nicolae Luminita - 

Adela, cetăţean român, născut la 
data de 09.02.1980 în Ors. Horezu, 
jud. Vâlcea, domiciliat în Bucureşti, 
Sector 2, Str. Pancota, nr.7, bl.13, 
s c . 2 ,  e t . 1 ,  a p . 3 5 ,  C N P 
2800209384815, posesoare a CI 
seria RR număr 691205 eliberată 
de SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de 
30.06.2010, pentru ca, împreună, să 
aducă la îndeplinire cele aprobate 
de acţionari şi să reprezinte cu 
puteri depline  Romenergo Mecanic 
S.A., în relaţia cu Banca Transil-
vania – Sucursala Lipscani, în fata 
Notarului Public şi a oricărei terţe 
părţi în drept, în vederea aducerii 
la îndeplinire a celor aprobate de 
acţionariatul Societăţii, putând în 
acest sens să semneze contracte de 
credit, acte adiţionale la contracte 
de credit, în calitate de garant, 
contracte de garanţie, acte adiţio-
nale la acestea, precum şi orice alt 
tip de documentaţie de finanţare, 
cereri, declaraţii, formulare, în 
executarea celor aprobate, precum 
şi să îndeplinească orice alte acţiuni 
şi formalităţi, care nu au fost 
descrise în mod expres, dar care se 
referă la cele aprobate în adunarea 
generală a acţionarilor. Comple-
tarea ordinii de zi în cel mult 15 zile 
de la publicarea prezentului 
Convocator în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social al Societăţii, 
pot  înainta Administratorului unic 
al Societăţii cereri privind introdu-
cerea unor noi puncte pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor. Participarea 
la şedința Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor: La 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor pot participa şi pot 
vota, direct sau prin reprezentare, 
în baza unei procuri speciale, toţi 
acţionarii înscrişi în Registrul Acţi-
onarilor Societăţii la data de 
01.12.2016, stabilită ca dată de 
referinţă; acţionarii nu vor putea fi 
reprezentaţi în adunarea generală 
decât prin alţi acţionari. Toţi acţio-
narii reprezentaţi în baza unei 
procuri speciale se vor asigura că 
aceste procuri vor fi depuse în 
original la sediul social al Societăţii, 
cu cel mult 48 de ore înainte de 
ţinerea şedinței, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului dreptului de 
vot în Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor. Procurile vor 
rămâne valabile pentru a doua 
adunare, în cazul în care prima 

adunare este amânată din cauza 
neîndeplinirii cerinţelor legale. 
Materialele informative: Documen-
tele şi materialele informative 
vizând problemele înscrise pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor se află 
la dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultate de aceştia la sediul social 
al Societății,  în fiecare zi lucră-
toare, între orele 10:00 – 14:00 de la 
data publicării prezentului Convo-
cator în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a. În cazul în care 
nu se vor îndeplini condiţiile legale 
privind ținerea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor la 
prima convocare, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
se reprogramează pentru data de 
29.12.2016, la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi; data 
de referință stabilită pentru identi-
ficarea acţionarilor îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor rămâne aceeaşi. Admi-
nistratorul unic al Romenergo 
Mecanic S.A. Poenaru Corneliu – 
Adrian.

LICITAȚII  
l Liceul Tehnologic „Dimitrie 
Gusti” organizează în data de 
19.12.2016, ora 12.00, licitaţie 
publică pentru închirierea sălii de 
sport. Relaţii la tel.021.313.18.24.

l Compen SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile (cernator faina, 
panou solar + kit, boiler, malaxor, 
masa, aparat dedurizare apa) la 
prețurile de evaluare reduse cu 
50%. Licitaţia va avea loc în fiecare 
zi de marți începând cu data de 
29.11.2016, ora 14/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800.

l Zaco SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
proprietatea debitoarei situata in 
Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 108, 
Prahova compusa din cladire hotel 
P+2E fara  au tor i za t i e  de 
constructie cu Scsol de 272,10mp, 
Scd de 816,30 mp, cladire (buca-
tarie fast-food) fara autorizatie de 
constructie de 60 mp, cladire spala-
torie S+P+1E fara autorizatie de 
constructie cu Scsol de 52,50 mp, 

Scd de 124,74 mp, teren intravilan 
in suprafata de 1.465 mp, precum 
si mijloace fixe, obiecte inventar, 
materiale auxiliare ce deservesc 
construcțiile, la pretul de evaluare 
redus cu 50% (540.560 lei fara 
TVA) şi proprietate imobiliară 
situata in com. Fântânele, tarla 
110, județ Prahova compusă din 
teren extravilan in suprafata de 
4712 mp la prețul de evaluare 
(7.384 lei fara TVA) redus cu 50% 
şi teren extravilan in suprafata de 
10.008 mp la pretul de evaluare 
(16.133 lei fara TVA) redus cu 50%. 
Licitaţia va avea loc în fiecare zi de 
miercuri începând cu data de 
07.12.2016, ora 13/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800.

l Dorobantu Los Andes SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietatea debi-
toarei situata in Ploiesti, str. 
Marasesti, nr. 216, Prahova 
compusa din spatiu comercial cu 
Scd de 127 mp, Sud de 102,56 mp 
si teren intravilan in suprafata de 
500 mp la pretul de 68250 euro fara 
TVA. Licitaţia va avea loc în fiecare 
zi de joi începând cu data de 
08.12.2016, ora 13/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800.

l Danusca SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunu-
rile mobile ale debitoarei la prețu-
rile reduse cu 50% (obiecte de 
inventar, produse finite diverse 
modele - console, mese, suport 
oglinzi, etc din fier forjat) si propri-
etate imobiliara compusa din teren 
intravilan in suprafata de 6.455 mp 
si constructii: C1- Atelier productie 
confectii metalice si spatiu admi-
nistrativ (P) cu s.c. desfasurata = 
627 mp, C2 - Anexa (P) - grup 
social - vestiar cu s.c. desfasurata = 
311 mp, C3 - Sectie productie 
confectii fier forjat si depozit mate-
riale (P) cu s.c. desfasurata = 1.778 
mp, C4 - Anexa (P) - cabina poarta 
cu s.c. desfasurata = 8 mp, imprej-
muire si platforma betonata, 
situata in com. Paulesti, sat 
Paulesti, nr. 823, tarlaua 16, 
Prahova la pretul de evaluare redus 
cu 50% (897.167,50 lei fara TVA). 
Licitaţia va avea loc în fiecare zi de 
vineri incepand cu data de 

ANUNȚURI

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. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna 
decembrie, ziua 20. În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, se face cunoscut că în ziua de 20 luna decembrie, anul 2016, ora 10:00, în localitatea Giurgiu, 
str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie 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 şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preţul de evaluare sau de pornire al 
licitaţiei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Plug agricol 5 brazde – G. Besson, 7.650 
lei, 20%; Distribuitor erbicidat 600l, 250 lei, 20%; Cositoare cu tamburi rotativi, 1.650 lei, 20%; 
Semănatoare universală SUP 31, 1.100 lei, 20%; Header porumb Dominioni , 52.600 lei, 20%; 
Combina Fendt 5250E, an fabricaţie 2010, 215.800 lei, 20%; Remorcă basculantă Pronar, 22.950 lei, 
20%; Echipament erbicidat, 21.550 lei, 20%; Semănătoare SPP8, 8.900 lei, 20%; Echipament de 
tractat, 5.800 lei, 20%; Semănătoare seria 007 – SUP 32DKFL, 23.300 lei, 20%; Plug reversibil 3 
brazde – Vogel Noot, 12.050 lei, 20%; Combinator Angeloni, 52.650 lei, 20%; Total: 426.250 lei. *) 
Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi 
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferta de cumpărare în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de 
pa r t i c i pa re ,  r ep re zen tând  10% d in  p re ţu l  de  po r n i r e  a  l i c i t a ţ i e i  î n  con tu l 
RO89TREZ3215067XXX002664 cod fiscal 4286895 deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; 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 obligaţii fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor 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 informaţii suplimentare vă puteţi adresa la 
sediul nostru sau la numărul de telefon 0246/216705, tastele 2 şi 1, cu domnul Dan Buzea.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administratia Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. 
VB 312687/23.11.2016. În conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. 
Prahova organizează pe data de 13.12.2016, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Prahova, din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație 
publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea 
privată a statului: 1. Apartament cu două camere și dependințe, în suprafață utilă de 44,59 m.p., 
suprafață utilă balcon 4,15 m.p., cota parte indiviză 4,7% din părți comune blocului și suprafață 
teren indiviz 18 m.p., în folosință, situat în orașul Sinaia, str. Spitalului, nr. 3, bl. 17, etaj 3, ap. 16 
județul Prahova, intabulat. Preț pornire - 100.000 lei. Pasul de licitație este de 1.000 lei. 2. Teren 
extravilan în suprafață de 600 m.p., categoria de folosință pădure, situat în comuna Secăria, jud. 
Prahova, Tarla 22, Parcela 320/40 PD, intabulat. Preț pornire - 1.200 lei. Pasul de licitație este de 
100 lei. 3. Casă din cărămidă cu fundație de beton și învelită cu țiglă în suprafață de 70 m.p, an 
construcție 1944, anexă în suprafață de 44 m.p și teren intravilan în suprafață de 250 mp, situat în 
com. Măgureni, sat Măgureni nr. 43, Tarla 19, Parcela Cc 2089, județul Prahova, intabulat. Preț 
pornire - 31.400 lei. Pasul de licitație este de 1.000 de lei. Persoanele interesate pot depune 
dosarul de participare la licitație până pe data de 09.12.2016, orele 14.00, la registratura 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 
22, dosar ce trebuie să conțină următoarele documente: a) cererea de înscriere la licitație; b) 
dovada plății garanției de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul 
RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de înregistrare 2844936; 
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, în original; d) pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și 
legalizat; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 
fizice străine, copie de pe pașaport sau carte de identitate, după caz; h) dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu are obligații fiscale restante la bugetul de stat și la bugetul local. Pentru relații 
suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. 
Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment Valorificare Bunuri.
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09.12.2016, ora 13/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800.

l Andutu Distribution SRL prin 
lichidator judicar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică marca Andutu la pretul de 
14.334 lei şi proprietate imobiliara 
compusă din teren intravilan în 
suprafaţă de 2.174 mp situata in 
com. Predeal Sărari, sat Vitioara de 
Sus, judet Prahova la pretul de 
19.234 lei fara TVA. Licitaţia va 
avea loc în fiecare zi de marti ince-
pand cu data de 29.11.2016, ora 
15/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Universal Construct Prod SA 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică in fiecare zi de mier-
cur i  incepand cu  data  de 
07.12.2016 ora 15/00 bunurile debi-
toarei la pretul de evaluare redus 
cu 50%: teren în suprafaţă de 
12.389 mp şi sediu administrativ în 
suprafaţă de 1.800 mp; hala 
productie în suprafaţă de 1.500 mp, 
casa pompe si bazin apa în supra-
faţă de 64 mp, situata în situat in 
Comuna Bacia, jud. Hunedoara la 
pretul de 800.000 lei, apartament 
două camere şi dependințe cu 
suprafața utilă de 47,84 mp si 
balcon cu s.u. 12,59 mp situat în 
Târgu Jiu la pretul de 53200 lei 
fără TVA; magazie (hală) cu s.d. 
1250 mp şi teren aferent cu supra-
fața de 1.381 mp, situată în com. 
Bacia, jud. Hunedoara, la pretul de 
239000 lei fără TVA; teren în 
suprafață de 3.195 mp situat în 
com. Bacia, jud. Hunedoara la 
pretul de 47000 lei fără TVA.

l Trebor Exim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren 
intravilan in suprafata de 5.857 mp 
si indiviz in suprafata de 161 mp, 
situate în Băicoi, jud. Prahova la 
pretul de evaluare redus cu 50 %, 
respectiv 58.850 lei. Licitaţia va 
avea loc în fiecare zi de miercuri 
începând cu data de 07.12.2016, 
ora 14/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Contres Ape SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică utilaje 
pentru confectionat impletituri din 
fire metalice la pretul de evaluare 
redus cu 50% (96.478 lei fara TVA). 
Licitaţia va avea loc în fiecare zi de 
luni  incepand cu  data  de 
28.11.2016, ora 13/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800.

l Penitenciarul Tg-Jiu, cu sediul în 
strada V. Alecsandri, nr.23, telefon/
fax 0253/216.290, 0253/219.438 
organizează licitaţie publică 
deschisă cu strigare în vederea 
închirierii unui spaţiu comercial 
destinat vânzării de bunuri alimen-
tare şi nealimentare către deținuți, 
în suprafaţă totală de 31,41mp şi a 
unui spaţiu destinat amplasării 
unui automat de băuturi calde în 
suprafaţă totală de 1mp. Prețul de 
pornire a licitației publice este de 75 
lei/mp/lună. Valoarea minimă a 
salturilor de licitare este de 10 lei/
mp/lună, iar valoarea garanţiei de 
participare este de 566 lei pentru 
închirierea spaţiului comercial 
destinat vânzării de bunuri către 
deținuți şi de 18 lei pentru închiri-
erea spaţiului destinat amplasării 

unui automat de băuturi calde şi 
reci. Documentaţia privind elabo-
rarea şi prezentarea ofertei se poate 
ridica începând cu data de 
25.11.2016, de la sediul unităţii. 
Ofertele vor fi depuse până la data 
de 14.12.2016, ora 15.00. Licitaţia 
va avea loc la sediul Penitencia-
rului Tg-Jiu, strada V. Alecsandri, 
nr.23, la data de 15.12.2016 
ora11.00 -pentru închiriere spațiu 
amplasare  automat  cafea ; 
15.12.2016 ora12.00 -pentru închi-
riere spațiu comercial destinat 
vânzării de bunuri alimentare şi 
nealimentare către deținuți.

l Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str.Mihăiţă Filipescu, 
nr.3 ,  jud .  Te leorman,  t e l . 
0247/312.333, fax 0247/315.790, 
e-mail: office@alexandria.rosilva.
ro. Data şi ora desfăşurării licita-
ţiei: 06.12.2016, ora 11.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: sediul Direc-
ţiei Silvice Teleorman, Alexandria, 
str.Mihăiţă Filipescu, nr.3, jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: publică 
cu strigare pentru vânzarea masei 
lemnoase fasonate, provenită din 
pădurile statului. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de vânzare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.924/2015. Data şi 
ora organizării preselecţiei: 
28.11.2016, ora 16.00. Data şi ora 
limită până la care se poate depune 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscriere la licitaţie: 28.11.2016, ora 
10.00. Lista loturilor de masă 
lemnoasă fasonată, preţurile de 
pornire şi pasul de licitare, sunt 
afişate la sediul organizatorului şi 
pe stie-ul www.rosilva.ro. Volumul 

total de materiale fasonate oferite 
la licitaţie: -din pădurile statului: 
594.57mc, din care pe sortimente: 
-lemn pentru cherestea: 425.99mc; 
-lemn rotund div. tari pentru indus-
trializare: 168.58mc şi, respectiv pe 
specii şi grupe de specii: -stejar: 
55.47mc; -cer: 233.69mc; -garnita: 
6.90mc; -frasin: 41.98mc; -plop: 
28mc, -diverse tari: 4.6mc; -diverse 
moi: 223.93mc. Din păduri private 
cu contract: 131mc, din care pe 
sortimente: -lemn pentru cherestea: 
131mc, şi, respectiv pe specii şi 
grupe de specii: -stejar: 40mc; 
-frasin: 7mc; -plop: 80mc; -tei: 2mc. 
Masa lemnoasă oferită la vânzare 
provine din fondul forestier propri-
etate publică a statului şi nu este 
certificat în sistemul Forest 
Stewartship Council (FSC). Mate-
rialele lemnoase fasonate rămase 
neadjudecate dupa încheierea lici-
taţiei se pot adjudeca prin nego-
ciere, în aceeaşi zi, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regulament 
şi de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul organizatorului licita-
ţiei începând cu data de 25.11.2016. 
Alte informaţii privind organizarea 
şi desfăşurarea licitaţiei: neînche-
ierea contractului de vânzare-cum-
p ă r a r e  a  m a s e i  l e m n o a s e 
adjudecate în termenul maximum 
10 zile lucrătoare, stabilit prin 
caietul de sarcini, din culpa exclu-
sivă a operatorului economic adju-
d e c a t a r,  a t r a g e  a n u l a r e a 
adjudecării pentru masa lemnoasă 
respectivă şi pierderea garanţiei de 
contractare aferente. Garanţia de 
contractare nu se restituie operato-
rului economic în următoarele 
situaţii: a)Nu a fost încheiat 
contractul de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase, în condiţiile legii, 
din culpa operatorului economic. b)

Nu a constituit garanţia de bună 
execuţie la data încheierii contrac-
tului. c)Îşi retrage oferta în peri-
oada de valabilitate a acesteia. d)A 
fost încheiat în termen contractul 
de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu 
acordul părtilor, se foloseşte la 
constituirea cauţiunii prevăzute de 
art.66 alin. (1) din Legea nr. 
46/2008- Codul Silvic, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare, pentru constituirea garanţiei 
de bună execuţie şi/sau pentru 
plata contravalorii masei lemnoase 
contractate. Pentru informatii şi 
date suplimentare, vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei: Direcţia 
Silvică Teleorman, persoana de 
contact ing. Ionescu Dimitrie, tel. 
0726.175.233.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat, Cetificat de 
Pregatire Profesionala Marfuri 
Periculoase si marfuri generale, 
Card tahografic, eliberate de ARR 
Bucuresti pentru Pit Radu Giani. 
Le declar nule.

l SC Asigurarea Românească 
Asirom Vig SA Sucursala Iaşi 
declară pierdut certificatul de înre-
gistrare seria B 1510454/30.05.2008. 
Acesta este nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta aferenta 
Contract N2185/05.03.1998, pe 
numele Nita Gheorghe si Nita 
Antoana. Declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta aferenta 
Contract 2282/6 incheiat intre  Sc 
Orizont SA si Niculina Popa si 
Alexandru Popa. Declar nula.

l Pierdut Contract vanzare-cum-
parare nr. 54/1976 si Proces verbal 
din 31.03.1976, pe numele Nicolae 
Victor. Declar nule.

l Pierdut atestat marfă pe numele 
Duta Constantin. Îl declar nul. 

l Am pierdut certificat profesional 
pentru  conducătorul auto care 
efectuează transport rutier în regim 
de taxi pe numele de Iacob Teodor 
Marian, născut la 30.05.1964, Iaşi, 
cu seria CPTx, nr.0076357, eliberat 
la 20.08.2010. Îl declar nul. 

l Am pierdut certificat profesional 
pentru  conducătorul auto care 
efectuează transport rutier în regim 
de taxi  pe numele de Zahariuc 
Corneliu Cristian, născut la 
06.04.1980, Botoşani, cu seria 
CPTx, nr.0063465, eliberat la 
01.02.2010. Îl declar nul.

l S.C. Spaţii Virtuale Net S.R.L. 
cu sediul în Piteşti, str. Dumbravei 
nr. 41C, judeţ Argeş, înmatriculată 
în Registrul Comerţului cu număr 
J03/265/2004, C.U.I. 16151727 
anunţă pierderea certificatului de 
înregistrare seria B0187501. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut legitimaţie student emisă 
de Universitatea Medicină şi 
Farmacie Carol Davila pe numele 
Orleanu Denisa- Elena. O declar 
nulă.

l C.M.I. Dr. Socoşan Dragoş cu 
sediul în şos. Olteniţei nr. 105, bloc 
Intec, et. 1, sector 4, C.I.F. 
19534530, declar pierdute: certifi-
catul de avizare nr. 4154/17.11.2016 
emis de C.M.M.B. şi adresa către 
D.S.P.M.B. nr. 5721/I/17.11.2016 
emis de C.M.M.B. Le declar nule.




