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OFERTE SERVICIU
Auchan Cotroceni recruteaza
Receptioner. 0374124100(280)
l SC Poly Bag SRL angajează
manipulant marfă cunoscător al
limbii engleze si spaniole. Tel;
0257275787
l ASOCIATIA Pro ACT Suport
(www.proactsuport.ro) angajeaza
lucratori sociali fara experienta,
cu studii medii. Trimiteti CV la
office@proactsuport.ro sau sunati
la: 0743.011.211.
l Parc dezmembrări camioane,_
A1 km 13.5 (ieşire Ciorogârla)
angajăm muncitori necalificaţi,
mecanici auto şi personal supraveghere (numai pensionari
MApN, MAI –personal supraveghere). Salariul negociabil +masă
+cazare. Tel.0722.854.655.
l Premium It Technologies
S.R.L. angajeaza Specialist imbunatatire procese- 1 post. Cerinte
de ocupare a postului: studii superioare; limba Engleza. Trimiteti
CV la: office@premiumitt.ro
l Asociaţia Municipiilor din
România, cu sediul în Bucureşti,
angajează specialist în accesare
fonduri europene. Cerinţe: studii
superioare; vechime minim 3 ani
în sistem public sau privat în activităţi de implementare, manageriere şi urmărire proiecte pe
fonduri europene; dovada în scris
că au implementat/manageriat
proiecte europene în exerciţiul
2007-2013. Descrierea postului:
documentarea în vederea realizării proiectului, elaborare proiect,
propuneri de parteneriate, documentare în vederea redactării de
informări periodice pentru
membrii organizaţiei în ceea ce
priveşte axele din Programul
Operaţional Regional 2014-2020
şi posibilităţile de accesare fonduri
europene. CV-urile se vor trimite
pe mail la adresa: amr@amr.ro
până la data de 01.11.2016.
Persoanele selectate vor fi contactate telefonic pentru programarea
unui interviu.
l Institutul Naţional de Statistică
organizează concurs pentru
ocuparea unor funcţii publice de
execuţie vacante. Concursul se
organizează la sediul I.N.S. din
Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector
5, în data de 28 noiembrie 2016,
ora 10:00, proba scrisă. Dosarele
de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de
la data publicării anunţului, la
sediul I.N.S.. Dosarul de înscriere
trebuie să conţină obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49
din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici. Condiţiile
de participare la concurs aprobate
şi bibliografia stabilită se afişează
la sediul şi pe site-ul I.N.S. (www.
insse.ro). Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul I.N.S. şi la
telefon (021)317.77.82.
l Primăria Oraşului Vicovu de
Sus, cu sediul în oraşul Vicovu de
Sus, str.Primăriei, nr.4-6, jud.
Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual aprobat prin HG
n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 , m o d i f i c a t ş i
completat de HG nr.1027/2014, în
cadrul instituţiei: Muncitor I în

cadrul Compartimentului Gospodărire, întreţinere, transport auto
marfă, reparaţii -post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -permis de
conducere categoriile: BE, CE, E;
-cunoştinţe minime de mecanică
auto; -nivelul studiilor: şcoală
generală/şcoală profesională/liceu;
-minim 2 ani experienţă în funcţia
de şofer. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -proba
scrisă: data de 18.11.2016, ora
10.00, la sediul Primăriei Oraşului
Vicovu de Sus; -proba de interviu:
data de 22.11.2016, ora 12.00, la
sediul Primăriei Oraşului Vicovu
de Sus. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este
11.11.2016, la sediul Primăriei
Oraşului Vicovu de Sus. Date
contact: Nistor Corina, tel:
0230.413.343.
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează în data de 18.11.2016
orele 10.00, proba scrisă şi în data
de 24.11.2016 proba de interviu ,
concurs pentru ocuparea unei
funcţii contractuale de execuție:
- Referent I, studii superioare de
scurtă durată din cadrul Serviciului public comunitar local
pentru evidența persoanelor; principalele cerinţe obligatorii de
participare la concurs; -studii
superioare de scurtă durată,
absolvite cu diploma de licență
sau echivalent; -minim 4 ani
vechime în specialitatea studiilor:
Pentru relaţii suplimentare vă
puteţi adresa la Compartimentul
resurse umane, din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi sau la
tel. 0231/610133, interior 114.
l Penitenciarul Miercurea Ciuc
scoate la concurs 4 posturi
vacante: 1 post de ofiţer (asistent
social), 1 post de ofiţer (sănătate şi
securitate în muncă şi protecţia
mediului) şi 2 posturi de agent
tehnic (conducător auto). În
termenul de înscriere, de 15 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului, adică până la data de
17 noiembrie 2016, ora 15.00,
inclusiv, candidaţii depun dosarele de candidat complete la
structura de resurse umane din
unitate. Taxa de participare la
concurs este de 85Lei. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul unităţii, str.Zold Peter, nr.2,
pe site-ul unităţii (http://anp.gov.
ro/web/penitenciarul-miercurea-ciuc/cariera) şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
l Pentru încadrarea ca functionar
public cu statut special în sistemul
administraţiei penitenciare (agent
de penitenciare), Penitenciarul
Botoşani scoate la concurs 12
posturi vacante după cum
urmează: -8 posturi agent operativ
(bărbaţi); -2 posturi agent operativ
(femei); - 1 post agent tehnic
(fochist); - 1 post agent administrativ (magazioner). Termenul de
depunere a dosarelor complete este
de 17 noiembrie 2016, orele 15.00,
la Penitenciarul Botoşani. Taxa de
participare la concurs este de 85
lei. Relaţii suplimentare privind
condiţiile de înscriere se pot obţine
la sediul Penitenciarului Botoşani,
pe site-ul unităţii(http://anp.qov.ro/
web/penitenciarul-botosani/
carieră) şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp.
gov.ro, secţiunea Carieră - Concursuri din sursă externă - Concursuri
în curs de derulare).

l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu
sediul in Bucuresti Str. Avalanşei,
nr. 20—22 sector 4, scoate la
concurs, la sediul agenţiei, postul
contractual temporar vacant de
Director Adjunct al Centrului
Regional de Formare Profesională
a Adulţilor Dolj, conform H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei de conducere vacantă:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă ; vechime de minim 5 ani în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului. Programul
concursului concursului:
14.11.2016 ora 10:00 – proba
scrisa la sediul Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă; 15.11.2016 ora 10:00–
interviul la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă; Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este
de 5 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.
(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice
şi bibliografia de concurs sunt
afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei.
l Primăria Comunei Sadova,
judeţul Dolj, organizează în data
de 18.11.2016, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Sadova,
concurs de ocupare a unui post
vacant, personal contractual, referent debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă socială, pe
perioadă determinată de 1 an şi 6
luni, conform prevederilor HG
286/2011, modificată şi completată
de HG 1027/2014. Condiţii generale şi specifice necesare pentru
participarea la concurs: -studii
medii cu diplomă de bacalaureat;
-cunoştinţe operare IT -nivel
avansat -Word, Excel, Power
Point -proba practică; -fără
vechime. Probele stabilite pentru
concurs: -selecţia dosarelor în
termen de 2 zile de la expirarea
perioadei de depunere a dosarelor;
-proba scrisă în data de
18.11.2016, ora 10.00; -proba practică 21.11.2016, ora 10.00; -proba
interviu 21.11.2016, ora 12.00.
Dosarele de înscriere se vor
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până pe
10.11.2016. Pentru înscrierea la
concurs, candidaţii vor depune un
dosar care să conţină următoarele
documente: -cerere înscriere la
concurs; -copie CI; -copie acte care
atestă nivelul studiilor absolvite;
-cazier juridic; -adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului, eliberată de
medicul de familie; -curriculum
vitae. Actele de mai sus vor fi
prezentate şi în original, în vederea
verificării conformităţii acestora.
Informaţii suplimentare privind
condiţiile de participare, bibliografia de concurs şi conţinutul
dosarului de concurs se pot obţine
la sediul Primăriei Sadova, com.
Sadova, jud.Dolj, tel.0251.376.622.

l Primăria Comunei Oinacu,
judeţul Giurgiu, scoate la concurs
2 posturi vacante, unul de guard
şi unul de şofer, funcţii contractuale, studii medii sau generale.
Principalele cerinţe ale acestui
post sunt specificate în fişa
postului. Depunerea dosarului de
concurs se face în termen de 10
zile lucrătoare de la data afişării
anunţului. Dosarul de concurs se
depune la Registratura Comunei
Oinacu, conform HG 286/2011.
Pentru relaţii suplimentare vă
puteţi adresa domnului Mihalcea
Ion, secretar comună, la tel:
0246.239.143. Concursul pentru
probele scrise se va desfăşura pe
data de 18.11.2016, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Oinacu,
din strada DJ 507, nr.60. Angajarea se va face cu contract de
muncă pe durată nedeterminată.
Concursul pentru ocuparea
acestor posturi va consta în 3
etape succesive: 1)selecţia dosarelor de înscriere se face în termen
de 2 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere
a dosarelor; 2)proba scrisă se va
desfăşura pe data de 18.11.2016,
ora 10.00; 3)interviul: 21.11.2016,
ora 10.00. Condiţii specifice de
participare: -pentru postul de
guard: o vechime de cel puţin 25
de ani; -pentru postul de şofer: să
fie profesionist, să aibă cel puţin
subcategoriile B, C, BE şi CE şi o
vechime de peste 25 de ani.
Candidaţii vor depune la dosar:
-un curriculum vitae; -copie după
BI sau CI; -cazierul judiciar;
-copie după certificatul de naştere
şi căsătorie, după caz; -copie după
diploma de absolvire a studiilor;
-copie după carnetul de muncă;
-fişa medicală. Bibliografia se
poate lua de la domnul Mihalcea
Ion, secretarul comunei Oinacu.
Relaţii suplimentare la telefon:
0246.239.143.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuție
vacante de auditor, clasa I, grad
profesional asistent din cadrul
Serviciului Public de Asistență
Socială Sibiu, județul Sibiu.
Concursul se organizează la sediul
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în data de 28 noiembrie 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 Funcționarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 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 Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere
vacante de şef serviciu -Serviciul
Agenția Locală Piteşti din cadrul
Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă Argeş.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în data de 29 noiembrie 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
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
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 pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, af lată în
subordinea M.A.D.R., organizează concurs în data de 22
noiembrie 2016 -proba scrisă, ora
10:00, iar în perioada 28 -29
noiembrie 2016 -interviul, începând cu ora 09:00, pentru
ocuparea a 16 posturi contractuale vacante de execuție, cu
studii superioare, astfel: -9 posturi
d e C o n s i l i e r g r. I A
–D.G.P.P.R.–S.G.P.P.R.,
D.A.T.L.I.N.A.–S.I.N. –C.I.,
D.I.T. –S.P.C.D.R.P., D.I.B.A.
–S.I.B.–C.E., D.C.P. –S.M., S.R.D.
–B.M.D., S.C.I.A., C.R.F.I.R.
7Centru– C.F.P.P., vechimea în
specialitatea studiilor: min. 1 an;
-4 posturi de Consilier juridic gr.
I A – D . G . P. P. R . – C . C . D . ,
D . G . P. P. R . – S . G . P. P. R . ,
D.J.C.–S.L., C.R.F.I.R. 1 Nord
Est– C.J.C., vechimea în specialitatea studiilor: min. 2 ani şi 6 luni;
-1 post de Consilier gr. I –D.R.P.
–B.P. –C.R., vechimea în specialitatea studiilor: min. 9 luni; -1 post
de Inspector de specialitate gr. II
–S.B.D., vechimea în specialitatea
studiilor: min. 6 luni; -1 post de
Auditor gr. IA– D.A.I.–C.A.I.T.,
vechimea în specialitatea studiilor: min. 2 ani; Cerințele specifice
pentru ocuparea posturilor se
regăsesc pe site-ul A.F.I.R.– www.
afir.info, la secțiunea Despre
A.F.I.R./ Resurse Umane/ Anunțuri concursuri de angajare şi la
sediul A.F.I.R. din str. Ştirbei
Vodă. nr.43, sector 1, Bucureşti.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 10.11.2016, ora
17.00, la sediul A.F.I.R., str. Ştirbei
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Vodă. nr.43, sector 1, Bucureşti.
Proba scrisă şi interviul se vor
desfăşura la sediul C.R.F.I.R. 8
Bucureşti– Ilfov, Calea Şerban
Vodă, nr. 90-92, sector 4, Bucureşti. Informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul A.F.I.R. şi la
numerele de telefon
031.860.25.48/32 -Lorena Lăpădătescu/ Ana Maria Huiban.
l Complexul Multifuncţional
„Tabita” cu sediul în Str. Plt. Maj.
Marin Pazon nr.2B, Sector 3,
Bucureşti, scoate la concurs, în
zilele de 18.11.2016 (proba scrisă),
ora 10.00 şi 24.11.2016 (interviu),
începând cu ora 10.00, în vederea
ocupării pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi contractuale vacante în temeiul legal al
Hotărârii de Guvern 286/2011 cu
completările ulterioare: -Centrul
de Recuperare Persoane Adulte
„Căuzaşi”- 1 post KinetoterapeutCondiţii specifice de participare:
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență, în
specializarea kinetoterapie.
-Centrul de Zi “Brânduşa” -1 post
logoped- Condiţii specifice de
participare: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă, în specializarea logopedie; -1 post asistent
medical principal- Condiţii specifice de participare: studii postliceale absolvite cu diplomă de
şcoală sanitară sau echivalentă;
certificat de membru OAMGMAMR în grad principal; certificat de liberă practică; -1 post
inspector de specialitate gr.II
-Condiţii specifice de participare:
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență, în
specializarea: asistenţa socială;
vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minim
6 luni; -1 post KinetoterapeutCondiţii specifice de participare:
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență, în
specializarea kinetoterapie.
-Serviciul Economic- 1 post
inspector de specialitate gr.IACondiţii specifice de participare:
studii superioare economice de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență; vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 6 ani şi 6
luni. -Biroul Juridic- 1 post consilier juridic debutant- Condiţii
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specifice de participare: -studii
superioare juridice de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență. -Biroul Organizare
Resurse Umane- 1 post inspector
specialitate gr. IA- Condiţii specifice de participare: studii superioare economice/ juridice de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului: minim 6 ani și 6 luni.
-Serviciul Administrativ- 1 post
muncitor calificat- Condiţii specifice de participare: studii generale;
certificat de calificare; -1 post
ingrijitor- Condiţii specifice de
participare: studii generale.
-Unitate de Îngrijitor la Domiciliu- 1 psiholog practicantCondiţii specifice de participare:
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diploma de licenţă, în
specializarea psihologie; vechime
în muncă în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului–
minim 6 luni.
Depunerea dosarelor se face în
perioada 28.10-10.11.2016, între
orele 08.00-16.00. Tematica și
bibliografia de concurs, aferentă
fiecărei funcţii, precum și alte
informaţii pot fi obţinute la sediul
instituţiei sau la numărul de
telefon: 0372.030.805, int. 110,
doamna Simona Dobrin.
l Consiliul Local al Municipiului
Buzău, cu sediul în municipiul
Buzău, str.Unirii, nr.163, în calitate de autoritate tutelară, organizează în perioada 5 decembrie
2016 selecţia unui candidat
pentru postul de membru în
Consiliul de Administraţie al SC
„Pieţe, Târguri și Oboare” SA
Buzău. I.Reguli generale ale
procesului de recrutare și selecţie:
-procesul de recrutare și selecţie se
face cu respectarea OUG
109/2011, privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor
publice, aprobată prin Legea
nr.111/2016; -cel puţin 2 dintre
membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice și experienţă în
domeniul economic, contabilitate,
de audit financiar sau juridic de
cel puţin 5 ani; -nu poate fi
selectat mai mult de 1 membru
din rândul funcţionarilor publici
sau a altor categorii de personal
din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice;
-2 persoane cu experienţă în
administrarea sau managementul
unor regii autonome sau societăţi,
inclusiv societăţi din sectorul
privat. Aceste persoane nu pot fi
funcţionari publici sau alte categorii de personal; -membrii sunt
persoane fizice sau juridice cu
experienţă în activitatea de administrare/management a unor
întreprinderi publice sau a unor
societăţi comerciale; -candidaţii să
nu facă parte din mai mult de 3
consilii de administraţie ale regiilor autonome sau ale societăţilor
comerciale. II.Posturi în selecţie:
-1 administrator. III.Durata
mandatului: -4 ani. IV.Etapele de
desfășurare a selecţiei: 1.Selecţia
dosarelor de înscriere; 2.Interviul
candidaţilor selectaţi. V.Condiţii
de participare: 1.Condiţii generale: a)are cetăţenia română; b)
cunoașterea limbii române (scris
și vorbit); c)capacitate deplină de
exerciţiu; d)stare de sănătate
corespunzătoare funcţiei pe care
candidează, atestată pe bază de
documente medicale; g)să nu fi
fost condamnat pentru infracţiuni
contra patrimoniului prin nesoco-

tirea încrederii, infracţiuni de
corupţie, delapidare, infracţiuni
de fals în înscrisuri, evaziune
fiscală, infracţiuni prevăzute de
Legea nr.656/2002, pentru prevenirea și sancţionarea spălării
banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările
și completările ulterioare. 2.
Condiţii specifice: -administratori:
a)absolvenţi de studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; b)experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor
întreprinderi publice sau a/al unor
societăţi comerciale; c)cunoașterea legislaţiei privind societăţile
comerciale și a ordonanţei corporative a întreprinderilor publice
( L e g e a n r. 3 1 / 1 9 9 0 , O U G
nr.109/2011, aprobată prin Legea
nr.111/2016); d)cunoașterea
actului normativ privind organizarea și funcţionarea societăţii
comerciale unde candidatul și-a
depus candidatura; -administrator -cu studii economice sau
juridice: a)licenţiat în știinţe
economice sau juridice și cu experienţă în domeniul economic,
contabilitate, de audit financiar
sau juridic de cel puţin 5 ani de la
data obţinerii diplomei de studii
superioare; b)cunoașterea legislaţiei privind societăţile comerciale
și a ordonanţei corporative a
întreprinderilor publice (Legea
nr.31/1990, OUG nr.109/2011,
aprobată prin Legea nr.111/2016);
c)cunoașterea actului normativ
privind organizarea și funcţionarea societăţii comerciale unde
candidatul și-a depus candidatura. VI.Criterii de selecţie: -Îndeplinirea criteriilor generale și
specifice și a celor cerute prin
OUG nr.109/2011, aprobată prin
Legea nr.111/2016; -Cunoștinţe de
afaceri specifice obiectului de
activitate al societăţii comerciale
unde candidatul și-a depus candidatura; -Experienţă în elaborarea/
dezvoltarea de strategii corporative; -Cunoștinţe solide privind
bunele practici de guvernanţă
corporativă; -Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii: a.capacitate de
analiză și sinteză -25%; b.abilităţi
de comunicare -25%; c.orientare
către rezultate -25%; d.capacitate
de luare a deciziilor -25%. Selecţia
se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenţei și cu
luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al
societăţii. VII.Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 1.CV+declaraţie de intenţie
(va fi considerată oferta tehnică,
conform OUG 109/2011, aprobată
prin Legea nr.111/2016); 2.Cazier
judiciar; 3.Dovada locului de
muncă actual; 4.Copii legalizate
după actele de studii; 5.Copie act
identitate; 6.Copie carnet de
muncă/documente doveditoare
care să ateste experienţa în domeniul administrării/managementului; 7.Declaraţie de
consimţământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se
procesa datele sale personale în
scopul procedurii de recrutare și
selecţie; 8.Adeverinţă medicală;
9.Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va
confirma că nu se află într-una din
situaţiile prevăzute la art.6 din
OUG nr.109/2011, privind guver-
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nanţa corporativă a întreprinderilor publice, sau că nu a suferit o
condamnare pentru o infracțiune
legată de conduita profesională.
Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunţ se
depun până la data 28.11.2016,
inclusiv, ora 16.00, la registratura
Primăriei Municipiului Buzău, în
dosar plic, unde vor primi un
număr de înregistrare și data certă
a depunerii. Dosarul va avea
menţionat „Candidatura pentru
funcţia de membru în Consiliul de
administraţie al SC Pieţe, Târguri
și Oboare SA Buzău, precum și
numele și prenumele, domiciliul
candidatului. În data de
29.11.2016, ora 13.00, se va realiza
selecţia dosarelor de candidatură,
iar rezultatele selecției se vor afișa
la sediul primăriei și pe site-ul:
www.primariabuzau.ro. Se pot
depune contestații 24 de ore,
respectiv până la data de
02.12.2016, ora 13.00. Rezultatul
contestațiilor se va afișa la sediul
primăriei și pe site-ul: www.primariabuzau.ro, pe data de 02.12.2016,
ora 16.00. Candidaţii declaraţi
admiși la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui
interviu în data de 05.12.2016, ora
și locul desfășurării interviului
urmând să fie anunţate pe site-ul și
la sediul Primăriei Municipiului
Buzău. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Municipiului Buzău, camera 27, Serviciul
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțion a l ă , ș i l a n r. d e t e l e f o n :
0238.725.829. Comisia de selecţie:
-Apostu Ionuţ-Sorin -viceprimar,
președinte; -Neder Andrei -viceprimar, reprezentantul municipiului Buzău, membru; -Gâlcă
Amalia-Justina -șef Serviciul
Buget, Evidenţă Venituri și Cheltuieli, membru; -Avramescu Auraș
-director executiv adjunct al Direcţiei Economice, membru; -Manolache Maria -șef Serviciul Resurse
Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională,
membru; -Isbășoiu Marcel -consilier Serviciul Resurse Umane,
Prognoză, Organizare, Cooperare
Interinstituţională, secretar.
Primarul Municipiului Buzău,
Constantin Toma; șef Serviciul
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, Georgeta Cristea.
Bibliografie: 1.Legea nr.321 din 15
octombrie 2009, privind comercializarea produselor alimentare,
republicată; 2.Legea nr.145 din 21
octombrie 2014, pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul
agricol, cu modificările și completările ulterioare; 3.Hotărârea
Guvernului nr.348 din 18 martie
2004, privind exercitarea comerţului cu produse și servicii de piaţă
în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 4.
Ordonanţa nr.45 din 4 august
2005, cu modificările și completările ulterioare; 5.Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.109 din
30 noiembrie 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea
nr.111/2016. Președintele comisiei,
Ionuţ-Sorin Apostu.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea reamintește
românilor de pretutindeni și hotarele
strămoșilor! Tel.
0761.674.276,
0733.940.772

CITAȚII
l Iftene Alin Constantin o
citeaza pe parata Buga Alina, in
dosarul 2894/245/2016, termen
09.11.2016, C12, ora 8.30, exercitare autoritate parinteasca.
l Munteanu Maria C.I. MX
664259, cu domiciliul în Ruseni
Vechi, com Holboca, jud. Iași, este
citată la Judecătoria Iași, Secția
Civilă, în calitate de pârâtă, la
data de 02.noiembrie 2016, ora
8 . 3 0 , C . 3 2 , î n d o s a r u l n r.
17853/245/2014, având ca obiect
partaj judiciar ieșire din indiviziune.
l Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat în comuna Casin, judeţul
Bacău, Cimpoia Elena domiciliată în oraș Onești, str. Libertăţii,
nr. 29, sc A, apt. 8, judeţul Bacău,
Calistru George Valentin domiciliat în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Arad, sunt citaţi în
dosar nr. 1890/222/2009* la
termenul din data de 02.11.2016,
la Judecătoria Dorohoi în calitate
de pârâţi, ,,partaj succesoral”,
reclamantă Aghiorghiesei Rodica.
l Numitul Ditu Dragoș, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
com.Agigea, sat Agigea, jud.
Constanţa, este citat la Tribunalul
Prahova pe data de 08.11.2016,
ora 08.30, completul 1-Fond, în
calitate de pârât, dosarul nr.
8738/105/2015, având ca obiect
retragere asociat, reclamant
Mihalcea Anghel.
l Kalanyos Jozsef, cu ultimul
domiciliu în Sfântu Gheorghe, str.
Romulus Cioflec, Bl.9, Sc.A, Ap.6,
jud Covasna, este citat în data de
15 noiembrie 2016 ora 9.00, la
Judecătoria Sfântu Gheorghe în
calitate de intimat în proces cu
Municipiul Sfântu Gheorghe, în
calitate de petent în Dosar
nr.4636/305/2016, având obiect:
înlocuire amendă cu muncă în
folosul comunităţii.

ADUNĂRI GENERALE
l ERATĂ: La convocarea
A.G.O.A. pentru data de
30.11.2016 a Agrozootehnica
Facaeni S.A., publicată în
Jurnalul Naţional din 26.10.2016,
a intervenit următoarea eroare
privind reconvocarea: în loc de
„În cazul în care adunarea generală convocată nu se va putea ţine
la data primei convocări, din lipsă
de cvorum, o a doua adunare
generală se va putea ţine pe data
de 31.11.2016, ora 15.00, la sediul
social al Societăţii.” se va citi
corect „În cazul în care adunarea
generală convocată nu se va putea
ţine la data primei convocări, din
lipsă de cvorum, o a doua adunare
generală se va putea ţine pe data
de 01.12.2016, ora 15.00, la sediul
social al Societăţii.
l Erată: La convocarea A.G.O.A.
pentru data de 30.11.2016 a
Agromec Balaciu S.A., publicată
în Jurnalul Naţional din
26.10.2016, a intervenit următoarea eroare privind reconvocarea: în loc de „În cazul în care
adunarea generală convocată nu
se va putea ţine la data primei
convocări, din lipsă de cvorum, o
a doua adunare generală se va
putea ţine pe data de 31.11.2016,
ora 10.00, la sediul social al Societăţii.” se va citi corect „În cazul în
care adunarea generală convocată

nu se va putea ţine la data primei
convocări, din lipsă de cvorum, o
a doua adunare generală se va
putea ţine pe data de 01.12.2016,
ora 10.00, la sediul social al Societăţii.

LICITAȚII
l Consiliul Local Maia concesioneaza prin procedura de “licitatie
publica” un spatiu cu destinatia
de cabinet medical stomatologic
situat in imobilul “Dispensar
Uman” in suprafata de 44 mp.
Licitatia va avea loc in ziua de
17.11.2016 la sediul primariei
comunei Maia incepand cu ora
09:00. Data limita de depunere a
ofertelor 16.11.2016, ora 15:00.
Relatii la compartimentul achizitii
publice – persoana de contract –
Lemandroi Ion.
l Direcţia Silvică Covasna organizează la sediul din municipiul
Sf.Gheorghe, str.Kos Karoly,
nr.5A, tel.0267.351.890, licitaţie
deschisă, cu strigare, pentru
vânzarea mijloacelor fixe și a
obiectelor casate (TAF, autobasculantă, motoferăstraie, motostropitoare, plug, generator de curent,
calculatoare) în data de
28.11.2016, ora 11.00. Denumirea
mijloacelor fixe, preţurile de
pornire, condiţiile privind participarea și adjudecarea acestora sunt
prevăzute în caietul de sarcini, ce
se poate procura de la sediul
Direcţiei Silvice Covasna, în perioada 31.10.2016-23.11.2016,
contra sumei de 50.00Lei. Termenul-limită de depunere a documentelor, la sediul direcţiei, este
23.11.2016, ora 14.00. Informaţii
suplimentare la tel.0267.351.890.
l Comuna Izbiceni, judeţul Olt,
CUI: 5139868, e-mail: primaria_
izbiceni@yahoo.com, anunţă
câștigătorii la licitaţia publică
deschisă cu strigare în vederea
închirierii bunurilor mobile și
imobile -domeniul public din data
de 20.10.2016, după cum
urmează: Închirieri: 1.Teren intravilan Piaţa Agroalimentară-Hala
brânzeturi, suprafaţa de 30,63mp,
și clădire, suprafaţă construcţie
30,63, preţul de pornire a licitaţiei:
894Lei/an. Durata contractului de
închiriere: 5 ani. Oferta câștigătoare: 910Lei/an, SC Stirbu Neta
Farmvet SRL. 2.Teren intravilan
Piaţa Agroalimentară-Hala brânzeturi, suprafaţa de 35,53mp, și
clădire, suprafaţă construcţie
35,53mp, preţul de pornire a licitaţiei: 1.035Lei/an. Durata
contractului: 5 ani. Oferta câștigătoare: 1.046Lei/an, Lăcătuș ST Ion
Întreprindere Familială. Licitaţia
publică s-a desfășurat la sediul
Primăriei Izbiceni, judeţul Olt,
B-dul Mihai Viteazul, nr.112, la
data 20.10.2016, orele 10.00
-12.00. Nu au fost depuse contestaţii.
l Debitorul SC Zadumit Com
Prod SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar DINU,
URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL,
scoate la vânzare: 1.Stoc de
marfă, în valoare de 40.646,25,00
Lei exclusiv TVA. Preţul de
pornire al licitaţilor pentru stocul
de marfă aparţinând SC
ZADUMIT COM PROD
SRL reprezintă 75% din valoarea
de piaţă exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare. Participarea la licitaţie este condiţionată
de: -consemnarea în contul nr.
RO72BITR003010064199RO01

deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. Bucuresti, Ag. Ploiești, până la orele
14.00 am din preziua stabilită
licitaţiei, a garantiei de 10% din
preţul de pornire a licitatiei; -achiziţionarea până la aceeași dată a
Regulamentului de licitaţie pentru
stocul de marfă, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul
de marfă, prima ședinţă de licitaţie a fost stabilită în data de
02.11.2016, ora 11.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședinţe de licitaţii vor fi în data de 09.11.2016,
16.11.2016, 23.11.2016,
30.11.2016, ora 11.00. Toate ședinţele de licitaţii se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena
Doamna, nr. 44A, Judeţ Prahova.
Pentru relaţii suplimentare sunaţi
la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relaţii suplimentare și vizionare
apelaţi tel. 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunţul poate fi
vizualizat și pe site www.dinuurse.ro
l Debitorul S.C. Panital
Construct S.R.L. societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociaţii SPRL,
scoate la vânzare: 1.Imobil
“constructie C 2” în suprafaţă
construită de 348,41mp, aflat în
patrimoniul societăţii debitoare
Panital Construct SRL, ce se află
edificat pe teren în propietatea
Mihalache Ion Lucian, situat în
Mun. Ploiești, Str. Ştrandului,
nr.3, Judeţ Prahova. Preţul de
pornire al licitaţiei -22.245,00 Lei
exclusiv TVA. 2.Alte mijloace fixe
aparţinând S.C. Panital Construct
S.R.L. Preţul caietului de sarcini
pentru imobil (clădire) aflat în
proprietatea S.C. Panital
Construct S.R.L este de 1000 lei
exclusiv TVA. Preţul de pornire al
licitaţiei pentru imobil
“constructie C 2” si mijloacele
fixe, reprezintă 70% din valoarea
de piaţă exprimată în Raportul de
Evaluare exclusiv TVA. Listele cu
mijloace fixe și Caietul de sarcini
pentru imobil “constructie C 2”
pot fi obţinute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la
licitaţie este condiţionată de:
-consemnarea în contul nr.
RO87BITRPH1RON037769CC01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. Bucuresti -Ag. Ploiești, până cel târziu
cu 24 ore înainte de ședinţa de
licitaţie, a garanţiei de 10% din
preţul de pornire a licitaţiei, -achiziţionarea până la aceeași dată a
Caietelor de sarcini și a Regulamentelor de licitaţie pentru
proprietatea imobiliară și pentru
mijloace fixe, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliară și mijloacele fixe,
prima ședinţă de licitaţie a fost
fixată în data de 01.11.2016 ora
11:00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședinţe de licitaţii vor fi în
data 08.11.2016; 15.11.2016;
22.11.2016; 29.11.2016 ora 11:00.
Toate ședinţele de licitaţii se vor
desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din Mun. Ploiești, Str.
Elena Doamna, nr.44 A, Judeţ
Prahova. Pentru relaţii sunaţi la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relaţii
suplimentare și vizionare apelaţi
tel. 0753.999.028, dl Cristian
Ciocan. Anunţul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
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l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Andreass Real SRL desemnat
prin Sentinta Civila nr. 7177 din
data de 22.09.2015, pronuntata in
Dosar nr. 30028/3/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti,
Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil
aflat in proprietatea Andreass
Real SRL constand in bun imobil
situat in Orasul Busteni, Strada
Zamora, nr. 14 A, Judetul
Prahova compus din teren intravilan in suprafata de 169,33 mp si
constructia edificata pe acesta in
suprafata de 90,73 mp in regim
D+P+E in valoare totala de
82.600 euro exclusiv TVA.
Vanzare a bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 02.11.2016 ora
14,00 prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se
va vinde la termenul stabilit de
licitatie, se vor organiza inca 2
(doua) licitatii saptamanale, in
zilele de 09.11.2016 si 16.11.2016,
la aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde
se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 1.000 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81.
l Administraţia Naţională
“Apele Române”- Administraţia
Bazinală de Apă Siret cu sediul
în Bacău, str. Cuza Vodă nr.1,
judeţul Bacău, cod 600274,
tel.0234 541646, fax 0234 510050,
în calitate de unitate locatoare,
anunţă : organizarea în data de
16 noiembrie 2016 a licitaţiilor
publice cu ofertă în plic închis
privind închirierea de bunuri
imobile, terenuri situate în albiile
minore ale râurilor, pe raza judeţelor Vrancea, Suceava şi Iaşi.
Închirierea are ca scop înlăturarea materialului aluvionar
(exploatare agregate minerale)
pentru asigurarea scurgerii
optime în albie. Durata închirierii
este de 2 ani. Garanţia de participare este de 10% din valoarea
minimă a chiriei anuale,
respectiv 0,56 lei/mp/an, pentru
fiecare dintre următoarele bunuri
imobile: Judeţul Vrancea; Râul
Putna - Răchitosu-Garoafa/
Garoafa -7.451 mp; Râul Râmna
- Râmna – Gugeşti / Gugeşti 6.406 mp; Judeţul Suceava; Râul
Moldova - Voroneţ Ariniş/ G.
Humorului - 91.900 mp; Drăguşeni aval / Drăguşeni - 55.000
mp; Roşiori aval / Forăşti 20.100 mp; Râul Suceava -Vicovu
de Jos aval punte Bilca/ Vicovu
de Jos - 8.450 mp; Frătăuţii Vechi
/ Frătăuţii Vechi - 15.000 mp;

Udeşti / Udeşti - 13.000 mp;
Râul Suceviţa Marginea 3 /
Marginea - 52.260 mp. Râul Siret
-Extindere Corni Liteni 2/Tudora
- 20.600 mp. Judeţul Iaşi. Râul
Siret - Sima / Stolniceni Prăjescu
- 35.000 mp. Râul Moldova - La
Păstrăvărie / Moţca şi Urecheni 25.000 mp. Cristeşti 2 / Timişeşti
- 90.000 mp. De asemenea, tot în
data de 16 noiembrie 2016 va fi
scoasă la licitaţie suprafaţa de:
351,00 mp teren albie minoră râu
Cernu în comuna Poduri, jud.
Bacău la preţul minim de 0,48
lei/mp/lună (respectiv 168,00 lei/
lună) fără TVA, garanţia de
participare fiind de 202,00 lei, în
vederea realizării unei căi de
acces peste râul Cernu, respectiv
a unui pod temporar de trecere
spre zona cu sonde de foraj,
pentru o perioadă de 10 ani.
Garanţia de participare poate fi
constituită sub forma unei scrisori de garanţie bancară eliberată
de o bancă din România în
favoarea unităţii locatoare sau a
unui ordin de plată, confirmat
prin extras de cont, în contul
RO51TREZ0615005XXX013935
- Tr e z o r e r i a B a c ă u , C I F
33839263. Condiţiile de participare sunt precizate în caietul de
sarcini. Ofertele vor fi depuse în
data de 16.11.2016 până la ora 9,
urmând a fi deschise în aceeaşi zi
la ora 10. Caietul de sarcini, în
valoare de 1.250,00 lei, poate fi
achiziţionat de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Siret birou Patrimoniu sau cu ordin de
plata în contul RO 69TREZ
061502201X013928 - Trezoreria
Bacău CIF:RO18264854, începând cu data de 28.10 2016 şi
până în ziua anterioară desfăşurării licitaţiilor. Valabilitatea
obligatorie a ofertei este de 90 de
zile de la data deschiderii acesteia. Prezentul anunţ este postat
pe site-ul www.rowater.ro/dasiret
la rubrica anunţuri - licitaţii
active.
l Anunţ privind organizarea
licitaţiei de vânzare masă
lemnoasă fasonată, producţia
anului 2016. Organizatorul licitaţiei: Primăria comunei Remetea,
cu sediul în comuna Remetrea,
P-ta Cseres Tibor nr. 10, judeţul
Harghita, CIF: 4367655, tel/fax
0266-352-101, e-mail: office@
gyergyoremete.ro. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 16.11.2016,
orele 09:00. Locul desfăşurării
licitaţiei: sediul Primăriei
comunei Remetea, comuna
Remetea, judeţul Harghita. Tipul
licitaţiei: licitaţie cu strigare.
Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fordul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea guvernului nr.
924/2015. Data şi ora preselecţiei:
09.11.2016, ora 16:00. Data şi ora
limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie
este 09.11.2016, ora 15:00. Lista
partizilor care se licitează, preţul
de pornire a licitaţiei pentru
fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe
site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă
fasonată, oferit la licitaţie este de
380 mc, volum brut, din care: 1.
Pe natură de produse: APV din
data de 28.06.2016, nr partida
1508 UP II Remetea – SECU
UA 56 A, 56 D, 57 B, 58 B, 59 A,

59 C, volum brut: 380 mc. 2. Pe
specii: Brad 112 mc, Molid 250
mc, Fag 18 mc, volum brut: 380
mc. Preţul de pornire a licitaţiei
este de: 180 lei/mc fara TVA
conform HCL nr. 10 din Ianuarie
2016. După strigare şi în continuare după fiecare eventuala
strigare (dacă este cazul) pasul de
majorare a preţului este de 5
RON. Masa lemnoasa fasonata
oferită spre vânzare provine din
fodul forestier proprietate
publică a comunei Remetea.
Caietul de sarcini poate fi solicitat de la sediul organizatorului,
începând cu data de 31.10.2016.
Pentru participarea la licitaţie,
solicitantul trebuie să depună,
până la data de 09.11.2016, ora
15:00, o cerere de înscriere la
licitaţie, la care trebuie să
anexeze documentele prevăzute
la art. 54, alin. 3 din HG
924/2015. Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei:
Comuna Remetea, tel. 0266352.101.
l Debitorul SC Ungureanu
Instalcom SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse şi Asociaţii SPRL,
scoate la vânzare: 1.Imobil, teren
situat în Mun. Ploieşti, Str.
Drumul Serii, Nr.22, Judeţ
Prahova, având suprafaţa de
2.452,00mp şi clădire edificată pe
acesta în regim parter şi etaj,
având suprafaţa construită de
169,18mp din care suprafaţa utilă
de 135,51mp, înscris în Cartea
funciară nr. 6505 Mun. Ploieşti,
sub nr. cadastral 6621. -Preţul de
pornire al licitaţiei este
de 114.340,85 Euro exclusiv TVA;
2.Imobil, teren intravilan situat în
Ploieşti, str. Drumul Serii, FN,
tarlaua 12, parcela A166/13, Judeţ
Prahova, având suprafaţa de
2.452,74mp înscris în Cartea
funciară nr.121422 (nr. vechi
6322) Mun. Ploieşti, sub nr. cadastral 7935; -Preţul de pornire al
licitaţiei este de 49.422,75Euro
exclusiv TVA. 3.Imobil, teren
intravilan situat în Ploieşti, str.
Drumul Serii, FN, tarlaua 12,
parcela A166/14, Judeţ Prahova,
având suprafaţa de 2.415,28mp
înscris în Cartea funciară nr.
121440 (nr. vechi 6323) Mun.
Ploieşti, sub nr. cadastral 7932;
-Preţul de pornire al licitaţiei este
de 52.411,80 Euro exclusiv TVA.
4.Alte mijloace fixe şi obiecte de
inventar, aparţinând SC Ungureanu Instalcom SRL a căror
valoare de piaţă este de 64.488,20
Lei exclusiv TVA. Preţul caietului
de sarcini pentru imobilele aflate
în proprietatea SC Ungureanu
Instalcom SRL este de 1000 lei
exclusiv TVA. -Preţul de pornire
al licitaţiei pentru imobilul aflat la
punctul nr. 1 din lista, reprezintă
65% din valoarea de piaţa
exclusiv TVA prezentată în
Raportul de evaluare. -Preţul de
pornire al licitaţie pentru imobilul
aflat la punctul nr. 2 din lista,
reprezintă 65% din valoarea de
piaţă exclusiv TVA prezentată în
Raportul de evaluare. -Preţul de
pornire al licitaţiei pentru imobilul
aflat la punctul nr.3 din lista,
reprezintă 70% din valoarea de
piaţă exclusiv TVA. -Preţul de
pornire al licitaţiei pentru mijloacele fixe şi obiectele de inventar
reprezinta 70% din valoarea de
piaţă exclusiv TVA prezentată în
raportul de evaluare pentru
fiecare bun în parte iar listele cu

aceste bunuri pot fi obţinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil la 021.318.74.25.
Participarea la licitaţie este condiţionata de: -consemnarea in
c o n t u l
n r .
RO79BFER140000008181RO01
deschis la Banca Comerciala
FEROVIARĂ -Sucursala Bucureşti până la orele 14.00 am din
preziua stabilită şedinţei de licitaţie a garanţiei de 10% din preţul
de pornire a licitaţiei; -achiziţionarea până la aceeaşi dată a
Caietelor de sarcini şi a Regulamentelor de licitaţie pentru
proprietăţile imobiliare, pentru
mijloacele fixe şi obiectele de
inventar, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietăţile
imobiliare, mijloacele fixe şi obiectele de inventar prima şedinţă de
licitaţie a fost fixată în data de
31.10.2016, ora 12.00 iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele şedinţe de licitaţii vor fi în data de 07.11.2016;
14.11.2016; 21.11.2016; 28.11.2016
ora 12.00. Toate şedinţele de licitaţii se vor desfăşura la sediul ales
de lichidatorul judiciar din Mun.
Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr.
44 A, Judeţ Prahova.
Pentru relaţii suplimentare sunaţi
la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relaţii suplimentare şi vizionare
apelaţi tel: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anunţul poate fi
vizualizat şi pe site www.dinuurse.ro.
l Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul în
localitatea Tg-Jiu, str. Alexandru
Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj,
telefon 0253/205411, fax
0253/227280, având CIF
30267310, atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj sub numărul
J18/311/31.05.2012, cont virament
RO 59 RZBR 0000060014652248
deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Tg. Jiu, reprezentată
legal prin domnul Ionel Ilie –
Director Divizia Energetică si
domnul Laurenţiu Ion Ciobotărică – Director Divizia Financiară, in calitate de vanzator,
anunta public valorificarea prin
vânzare a urmatoarelor utilaje
miniere (mijloace fixe):- Lotul 1:
excavator cu rotor ERc 470 x
15/3,5. Pretul minim de acceptare
în licitatie este de 3.723.800,00 lei;
- Lotul 2: excavator cu rotor ERc
1400 x 30/7. Pretul minim de
acceptare in licitatie este de
15.551.005,00 lei; - Lotul 3:
masina de haldat MH 6500 x 90.
Pretul minim de acceptare in licitatie este de 9.714.903,00 lei. Plata
contravalorii mãrfii se face în lei.
Tipul licitatiei: deschisã, cu ofertã
de pret în plic închis. Documentele de înscriere si participare la
licitatie se depun la sediul
Complexul Energetic Oltenia
S.A.- în perioada 28.10.2016 07.11.2016 în zilele de luni pânã
vineri între orele 08:00-15:00
(termenul limita de depunere a
documentelor de inscriere si participare este 07.11.2016, ora 09:00),
la Registratura CE Oltenia SA si
vor include: 1. cererea tip de
înscriere aflată în documentaţia
de atribuire; 2. dovada constituirii
garantiei de 5% din pretul de
acceptare la licitatie (pentru
fiecare lot ofertat); 3. celelalte
documente prevãzute în documentaţia de atribuire; Documen-

taţia de atribuire se poate ridica
de la sediul CE Oltenia SA, Serviciul Achiztii Lucrari si Servicii
pentru Activitatea Miniera, contra
sumei de 50 lei, inclusiv T.V.A.,
plata la casieria Complexului
Energetic Oltenia S.A., începând
cu data de 27.10.2016. Taxa de
înscriere si participare la licitatie
este de 100 lei inclusiv T.V.A. si se
plãteste la casieria Complexului
Energetic Oltenia S.A. Preselectia
v-a avea loc in data de 07.11.2016,
ora 10:00. Vor fi declarati calificati
pentru licitatia din data
07.11.2016, ora 12:00, numai
participantii care prezinta toate
documentele de calificare solicitate prin Documentatia de Licitare. Garantia de 5% (lotul 1 =
186.190,00 lei; lotul 2 = 777.550,00
lei si lotul 3 = 485.745,00 lei) din
pretul minim de acceptare la licitatie, pentru fiecare lot, se depune
în lei în contul RO 59 RZBR 0000
0600 1465 2248 Raiffeisen
Bank-Sucursala Tg-Jiu si este
obligatorie confirmarea depunerii
prin aparitia sumei în extrasul de
cont cel mai târziu în data de
04.11.2016, ora 12.00 . În caz de
imposibilitate a semnãrii contractului de vânzare-cumpãrare sau
de neexecutare a acestui contract
din vina licitantului câstigator,
acesta pierde garanţia de participare. Taxele aferente contractului
de vânzare-cumpãrare cad în
sarcina cumpãrãtorului. Pentru
participantii care nu-si adjudecã
licitatia, garantia de 5% se returneazã în maxim 3 zile lucrãtoare
de la data adjudecãrii licitatiei.
Licitatia cu ofertã de pret în plic
închis va avea loc în ziua de
07.11.2016, cu începere de la ora
12:00 si pot participa persoane
juridice române sau strãine care
îsi manifestã dorinta de a
dobândi marfa, în conditiile caietului de sarcini. Informatii privind
desfãsurarea licitatiei se pot
obtine zilnic la sediul CEO SA din
Tg.-Jiu - Serviciul Achiztii Lucrari
si Servicii pentru Activitatea
Miniera, tel. 0253/205478 si fax
0253/222015.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de înregistrare 16585564, SC Alexandrius
SRL. Îl declar nul.
l Pierdute Atestat ADR si card
Tahograf emise pe numele
Purcaroiu Florea. Le declar nule.
l Pierdut permis conducere,
atestat profesional marfă, plus
ADR, pe numele Ciobanu Adrian,
din oraş Rovinari, judeţ Gorj,
strada Muncii, bl.c5, sc.1, apt.14.
Le declar nule.
l Pierdut contract de vanzare-cumparare Nr.5353/2.VII.1991,
Schita apartamentului si procesul
verbal de predare-primire
Nr.5353/1/2.VII.1991 (Anexa
nr.5), pe numele de Comanici
Constantin. Le declar nule.
l Pierdut proces verbal de predare-primire a locuintei, nr.
18627/8.06.92, pe numele Tărâță
Liviu, pentru apartamentul situat
in Bucuresti, strada Racari, nr. 55,
bl. 71, scara 1, etajul 3, ap. 21,
Sector 3. Il declar nul.
l Pierdut Legitimatie si carnet
student, Facultatea de chimie,
Universitarea Bucuresti, pe
numele Mitrea Daiana Georgiana.
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Le declar nule.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire receptie locuinta din
07.04.1979 pe numele Danciu
Felicia. Il declar nul.
l Marin Camelia declar pierdut
(nul) titlul de proprietate pentru
terenul ”cotă indiviză” aferent
apartamentului situat în Bucureşti, str. Splaiul Unirii nr. 12, bl.
B6, sc. 3, etaj 3, ap. 82, sector 4,
eliberat de Primăria sectorului 4.
l S.C. A&A Healthcare S.R.L.,
J40/12048/2014, C.U.I. 33706836,
cu sediul în strada Baba Novac,
nr.17, bl. G13, sc.A, et.6, ap. 28,
sector 3, declar pierdută ultima
anexă emisă la Avizul de funcționare nr. 4307/22.01.2015 de către
Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
l S.C. Popa Dav Com S.R.L. cu
sediul în str. Alunişului nr.176,
sect. 4, Bucureşti, C.U.I. 22069851
şi J40/13012/2007, declar pierdută
(nulă) Autorizație de funcționare
nr.1483/EN 12782 din 30.11.2007,
emisă de Ministerul Sănătății
Publice.
l S.C. Agro Resourses S.R.L. cu
sediul comuna Ținteşti, str.
Vintilă, nr.169, jud. Buzău, C.U.I.
RO 26144859, J10/777/26.10.2009,
declar pierdute (nule) certificat de
înregistrare seria B nr. 2167278 şi
hotărârea judecătorească de înființare.
l Pierdut certificat constatator nr.
1215764/22.03.2010 referitor la
sediul social din Bucuresti, sos
Vitan Birzesti, nr. 7D, bl.3, sc.A,
et.7, ap. 321, sector 4 si cod unic
de inregistrare seria B
2019288/24.03.2010 referitoare la
SC Azra Collections SRL,
J40/3060/2010, CUI 26690729.
Declar nul.
l Subscrisa, Nestlé România
S.R.L., o societate cu răspundere
limitată, înregistrată şi funcționând valabil în conformitate cu
legislația din România, cu sediul
social în Str. George Constantinescu nr. 3, Scara A, Etaj 7, Sector
2, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/10813/2010 şi având codul
unic de înregistrare (CUI)
8184502, declaram pierdut Certificatul constatator privind activitati desfasurate la sediu (nr.
566662 din 08.11.2010).
l Popa Mihail Gabriel declar
pierdute (nule): Certificate Trezorerie cont 42 –cod emisiune 1041
x8buc., seria certif. şi nr. certificate: A 2980297; A 2980298; A
2980299; A 2980300; A1 1040561500 lei; A4 321581- 5.000 lei; A4
321582- 5.000 lei; A4 3215835.000 lei; Cont 42 –cod emisiune
1044 x8buc., seria certif. şi nr.
certif. Trezorerie: D 485049- 100
lei; D 485050- 100 lei; D 485051100 lei; D 485052- 100 lei; D
485613- 100 lei; D 485614- 100 lei;
D 485615- 100 lei; D 177779- 500
lei; Cod emisiune 1056 seria E
numerele: 573397- 100 lei;
573398- 100 lei; 573399- 100 lei;
Cod emisiune 1056 seria E3
numărul 201607- 2.000 lei; Cod
emisiune 1058 seria E numerele:
635051- 100 lei; 635052- 100 lei;
635053- 100 lei; 635054- 100 lei;
Cod emisiune 1058 seria E2
numărul 235022- 1.000 lei.

