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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Societate de pază angajează
agenți de securitate și intervenție
atestați pentru control trafic CFR
și însoțire transporturi de bunuri
pe cale ferată (gardare). Vârsta
maximă 40 ani. Relații la nr.de tel.
0785.285.972.
l Locuri muncă Anglia cu salarii
mari. Te duci doar cu bani de
buzunar! Fără comision. Telefon:
0766.271.608, 0044.7376.095.546
-Operator Marian.
l SC Oz Mine SRL angajeaza
lucrator bucatarie (spalator vasa
mari). Cerinte; Limba turca preferabil nativ, Limba Romana si
Engleza nivel conversational,
constituie avantaj cunoasterea
bucatariei orientale.
Informatii tel; 0749112114.
l SC Axience Emerging Europe
SRL angajeaza in Cluj-Napoca
Asistent Analist. Conditii:studii
superioare absolvite si limba
enegleza nivel avansat.Optional:
studiile sau experianta in domeniul farmaceutic reprezinta un
avanataj. CV-urile se vor trimite la
office.management@axience.com
pana la data de 05.05.2017.
l Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I.Parhon”, cu sediul în
București, B-dul Aviatorilor, nr.
34-36, sector 1, în temeiul Ordinului MS 284/2007, organizează la
sediul său, în data de 25.05.2017,
concurs pentru ocuparea posturilor specifice Comitetului
Director, și anume: -1 (un) post
Director financiar-contabil. Criteriile de selecție, conținutul dosarului de înscriere, temele pentru
proiectul/lucrarea de specialitate și
bibliografia pentru concurs se
ridică de la sediul institutului, iar
dosarul de înscriere se va depune
la secretariatul comisiei de concurs
cu cel puțin 5 zile lucrătoare
înainte de data concursului.
Relaţii suplimentare: Serviciul
RUNOS, tel.021.317.20.41,
int.258.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alexandria, jud.Teleorman, str.
Libertăţii, nr.1, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:
-1 post economist II, compartimentul SSM, cu atribuţii în achiziţii publice. Condiţii specifice de
participare la concurs post economist II: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în profil economic; -6
luni vechime în specialitate.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă în
data de 24.05.2017, ora 10.00,
proba scrisă, iar data şi ora interviului vor fi anunţate după rezultatul probei scrise. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului şi trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia şi relaţii suplimentare la
avizierul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alexandria, la serviciul
RUNOS sau la telefoanele:
0247.306.723/0247.306.758.
l Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Cluj, cu sediul în

Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr.40,
organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată
a următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Complexului de cazare pentru sportivi şi
tineri al Unităţii de administrare a
bazelor sportive Cluj: 1.Muncitor
calificat I -specializare barman-ospătar -1 post, conf.HG 286/2011.
Condiţii generale şi specifice necesare ocupării postului: -acte studii
care atestă calificarea în specialitatea barman-ospătar; -vechime în
specialitate de minim 1 an. 2.
Muncitor calificat I -îngrijitor
curăţenie (cameristă) -1 post, conf.
HG 286/2011. Condiţii generale şi
specifice necesare ocupării
postului: -studii gimnaziale/şcoală
profesională; -vechime în specialitate de minim 1 an. 3.Muncitor
calificat I -specializare bucătar -1
post, conf.HG 286/2011. Condiţii
generale şi specifice necesare
ocupării postului: -acte de studii
care atestă calificarea în specialitatea bucătar; -vechime în specialitate de minim 1 an. Concursul se
va organiza conform calendarului
următor: -16 mai 2017, ora 16.00
–data-limită de depunere a dosarelor; -24 mai 2017, ora 10.00
-proba practică; -data şi ora probei
de interviu vor fi anunţate ulterior.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs la sediul
DJST Cluj, Biroul Resurse
Umane, bd.Eroilor, nr.40, Cluj-Napoca. Relaţii suplimentare referitoare la actele necesare pentru
întocmirea dosarului de participare la concurs la sediul DJST
Cluj, Biroul Resurse Umane.
Persoană de contact: Artean
Laura, consilier superior, telefon:
0722.737.975.
l Primăria Comunei Siliştea
Gumeşti, cu sediul în localitatea
Siliştea Gumeşti, jud.Teleorman,
în baza HG 188/1999, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă
nedeterminată pentru funcţiile
publice de execuţie: denumirea
posturilor: -Inspector clasa I, grad
profesional debutant, în cadrul
compartimentului financiar
contabil şi resurse umane;
-Inspector clasa I, grad profesional
principal, în cadrul compartimentului financiar contabil şi resurse
umane. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: studii universitare de licenţă,
absolvite cu diplomă, respectiv
studii de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, sau echivalent; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: -5 ani pentru
funcţia de execuţie de Inspector
clasa I, grad profesional principal,
în cadrul compartimentului financiar contabil şi resurse umane;
-pentru debutant: nu este necesară
vechimea. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -proba
scrisă: data de 2 iunie 2017, ora
10.00, la sediul Primăriei Comunei
Siliştea Gumeşti, judeţul
Teleorman; -interviul: data şi ora
interviului vor fi anunţate după
susţinerea probei scrise. Dosarele
de înscriere se depun la sediul
instituţiei în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial. Date contact:
tel.0756.064.372, e-mail: primaria_
silistea_gumesti@yahoo.com
l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu
sediul în Orş.Turceni, str.Sănătăţii,
nr.1, jud.Gorj, organizează concurs
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sau examen, după caz, conform
HGR nr.286/2011 (actualizată),
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant, perioadă nedeterminată: -Consilier juridic -şef
birou -Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale -1 post.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
24.05.2017, ora 09.00; -proba
interviu în data de 30.05.2017, ora
09.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-diplomă de licenţă în specialitate;
-2 ani vechime în specialitatea
studiilor absolvite; -acte care să
ateste efectuarea unor specializări
în Managementul Calităţii. 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 Spitalului
Orăşenesc Turceni, Orş.Turceni,
str.Sănătăţii, nr.1, jud.Gorj. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului
Orăşenesc Turceni, Orş.Turceni,
str.Sănătăţii, nr.1, jud.Gorj,
persoană de contact: Eremia Cristiana, telefon: 0253.335.035, fax:
0253.335.034, e-mail: spitalulorasenescturceni@yahoo.com.
l Primăria Slava Cercheză, cu
sediul în localitatea Slava
Cercheză, str.Principală, nr.224,
judeţul Tulcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Agenţi
pază şi ordine: 4 posturi; -Funcţionar administrativ (asistent
social): 1 post; -Electrician: 1 post;
-Muncitor necalificat: 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
24.05.2017, ora 9.00; -proba de
interviu în data de 24.05.2017, ora
12.00; -proba practică în data de
24.05.2017, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii gimnaziale
pentru agenţii de pază, electrician
şi muncitorul necalificat; -studii
liceale pentru funcţionarul administrativ (asistent social); -vechime
în muncă minimum 1 an pentru
toate posturile; -apt din punct de
vedere medical; -fără condamnări,
de orice natură, înscrise în cazierul
judiciar. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Slava Cercheză.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăria Slava Cercheză,
persoană de contact: Teleucă
Mirela Irina, telefon: 0762.496.526,
fax: 0240.551.681, e-mail: primariasc@yahoo.com
l Primăria Comunei Andreiașu
de Jos, judeţul Vrancea, organizează, la sediul său din comuna
Andreiașu de Jos, judeţul
Vrancea, în ziua de 24.05.2017,
ora 10.00 (proba scrisă) şi ora
14.00 (interviul), concurs pentru
ocuparea următoarei funcţii
contractuale de execuție vacante
de: Muncitor calificat III, în cadrul
Serviciului Public de Alimentare
cu Apă -1 post. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.3 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice de participare la concurs
pentru postul de muncitor calificat
III, în cadrul Serviciului Public de
Alimentare cu Apă: -studii: minim
8 clase; -calificare sau specializare

pe profil mecanic; -vechime în
muncă: minim 5 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
la sediul instituţiei în termen de 10
zile lucrătoare de la publicare.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul Primăriei Andreiaşu de
Jos, județul Vrancea. Relaţii suplimentare la telefon: 0374.054.984.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”,
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion
Mihalache, nr.37-39, sector 1,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale: 1 (un) post îngrijitoare secţie ORL -perioadă nedeterminată. Acte necesare în
vederea participării la concurs:
-cererea de înscriere la concurs;
-copia actului de identitate; -copia
certificatului de naştere, de căsătorie; -copie acte studii şi alte acte
care atestă efectuarea unor specializări (cursuri); -copia carnetului
de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitate;
-cazierul judiciar; -adeverinţă
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae. Condiţii de participare la concurs: -are cetăţenie
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului
Eu rop ean ş i d omicili ul î n
România; -cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; -are
vârsta-limită reglementată de
prevederile legale; -are capacitate
deplină de exerciţiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de
unităţi sanitare abilitate; -îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau de condiţii
specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru
ocuparea posturilor vacante şi
temporar vacante, conform Ordinului MS nr.1470/2011: -diplomă
absolvire şcoală generală; -concurs
pentru ocuparea postului.
Concursul se va desfăşura la
sediul unităţii conform calendarului următor: -24 mai 2017, ora
10.00 -proba scrisă; -26 mai 2017,
ora 10.00 -interviul. Data-limită
pentru depunerea dosarelor la
concurs: 15 mai 2017, ora 15.00.
Relaţii suplimentare: compartiment RUNOS, tel.021.222.35.59.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”,
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion
Mihalache, nr.37-39, sector 1,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale: -1 (un) post şef
serviciu statistică şi informatică
medicală (economist IA) -nivel
studii superioare -perioadă nedeterminată, vechime în specialitate
6 ani 6 luni. Acte necesare în
vederea participării la concurs:
-cererea de înscriere la concurs;
-copia actului de identitate; -copia
certificatului de naştere, de căsătorie; -copie acte studii şi alte acte
care atestă efectuarea unor specia-

lizări (cursuri); -copia carnetului
de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitate;
-cazierul judiciar; -adeverinţă
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae. Condiţii de participare la concurs: -are cetăţenie
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului
E ur opean ş i dom i ci l i ul î n
România; -cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; -are
vârsta-limită reglementată de
prevederile legale; -are capacitate
deplină de exerciţiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de
unităţi sanitare abilitate; -îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau de condiţii
specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru
ocuparea posturilor vacante şi
temporar vacante, conform Ordinului MS nr.1470/2011: -diplomă
de licenţă; -concurs pentru
ocuparea postului. Concursul se
va desfăşura la sediul unităţii
conform calendarului următor:
-25 mai 2017, ora 11.00 -proba
scrisă; -29 mai 2017, ora 11.00
-interviul. Data-limită pentru
depunerea dosarelor la concurs: 15
mai 2017, ora 15.00. Relaţii suplimentare: compartiment RUNOS,
tel.021.222.35.59.
l Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a
Precipitațiilor anunţă Organizarea
concursului de recrutare în
vederea ocupării funcţiilor publice
de execuţie vacante, din cadrul
A.A.S.N.A.C.P. Consilier principal
la Direcția Economică- Compartimentul buget, finanțe, contabilitate și CFPP; Consilier debutant la
Direcția Economică- Compartimentul buget, finanțe, contabilitate și CFPP; Consilier superior la
Direcția Economică- Serviciul
investiții, achiziții, patrimoniu și
administrativ- compartimentul
investiții, achiziții, patrimoniu și
administrativ; Referent superior la
Direcția Economică- Serviciul
investiții, achiziții, patrimoniu și
administrativ- Compartimentul
investiții, achiziții, patrimoniu și
administrativ. Condiţii de desfăşurare a concursului: depunerea
dosarelor de înscriere: la sediul
instituției, în termen de 20 zile
calendaristice de la publicarea
acestui anunţ; selecţia dosarelor:
în maximum 5 zile lucrătoare de la
data expirării termenului de depunere a dosarelor; proba scrisă: 07
iunie 2017, ora 10.30, la sediul
instituției; proba interviu: în
maximum 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise, la
sediul instituției. Condiţiile de
participare şi bibliografia sunt
afişate la avizierul de la sediul
A.A.S.N.A.C.P. din Bucureşti,
b-dul Carol nr.12, etaj 2, sector 3 şi
pe site-ul posturi.gov.ro. Infor-

maţii se pot obţine şi prin telefon
la numărul 0213005606.
l Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a
Precipitațiilor anunţă Organizarea
concursului de recrutare în vederea
ocupării funcțiilor publice de
execuție de consilier clasa I, grad
profesional superior vacante, la
Centrul Zonal Muntenia-U.C.C.G.
Oltenia și Centrul Zonal Transilvania- U.C.C.G. Mureș. Condiţii
de desfăşurare a concursului:
depunerea dosarelor de înscriere:
la sediul instituției, în termen de 20
zile calendaristice de la publicarea
acestui anunţ; selecţia dosarelor: în
maximum 5 zile lucrătoare de la
data expirării termenului de depunere a dosarelor; proba scrisă: 29
mai 2017, ora 10.30, la sediul instituției; proba interviu: în maximum
5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției. Condiţiile de participare şi
bibliografia sunt afişate la avizierul
de la sediul A.A.S.N.A.C.P. din
Bucureşti, b-dul Carol nr.12, etaj 2,
sector 3 şi pe site-ul posturi.gov.ro.
Informaţii se pot obţine şi prin
telefon la numărul 0213005606.
l În temeiul prevederilor art. 7 (2)
din Legea nr. 319/ 2003, privind
Statutul personalului de cercetare– dezvoltare, Institutul Naţional de Cercetări Economice
”Costin C. Kiriţescu” organizează, în perioada 28 aprilie– 27
iunie 2017, la sediul său din Calea
13 Septembrie, nr.13, sector 5,
București, în cadrul Centrului de
Economie Montană, din Vatra
Dornei, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante:
Cercetător ştiinţific gradul III (1
post, 1/2 normă); Cercetător ştiinţific (3 posturi, 1/2 normă). Înscrierile la concurs se fac până pe data
de 14 iunie 2017, ora 16.00. Documentele aferente concursului,
respectiv anunţul cuprinzând
condiţiile generale şi specifice,
calendarul concursului şi bibliografia sunt afişate la sediul Institutul Naţional de Cercetări
Economice ”Costin C. Kiriţescu”, pe website www.ince.ro; la
sediul Centrului de Economie
Montană CE-MONT, din Vatra
Dornei, str. Petreni, nr.49, jud.
Suceava. Dosarele se primesc la
Serviciul Financiar– Contabilitate,
Resurse Umane și administrativ,
camera P1 221, din Calea 13
Septembrie, nr.13, sector 5, București, până la data de 14.06.2017,
ora 16.00, tel.: 021.318.24.13.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanța, organizează concurs, în temeiul Hotărârii
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în data de 25.05.2017 proba scrisă
și în data de 30.05.2017 interviu,
pentru ocuparea unui post vacant
repartizat pe perioadă determinată, pentru implementarea
Programului Național de
Cadastru și Carte Funciară, corespunzătoare funcțiilor contractuale
de execuție din cadrul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Constanța, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni,
după cum urmează: Serviciului
Cadastru, Biroul Înregistrare
Sistematică consilier juridic gradul
IA -1 post. Cerinţele postului:
-studii de specialitate: studii
universitare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
cu diplomă –specializarea drept;
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-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului minim
6 ani și 6 luni. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.6 din
H o t ă r â r e a G u v e r n u l u i n r.
286/2011 și se vor depune la sediul
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului, până în data
de 16.05.2017, inclusiv, ora 16.00.
Detalii privind condiţiile specifice
şi bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând pagina
oficială www.ocpict.ro, secțiunea
”Angajare”. Relații suplimentare
se obțin la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Constanța din Mun. Constanța,
str. Mihai Viteazu nr.2B, Serviciul
Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, telefon 0241/488625,
e-mail: ct@ancpi.ro.
l În conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.45/2008 privind unele
măsuri pentru întărirea capacității
administrative a României în
vederea îndeplinirii obligațiilor ce
îi revin în calitatea sa de stat
membru al Uniunii Europene și
H.G. nr. 611/2008, cu modificările
și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale anunță scoaterea la
concurs a funcției publice de
execuție vacante de consilier debutant din cadrul aparatului propriu,
în data de 17.05.2017, proba scrisă,
ora 10,00. Direcția Generală Politici Agricole, Direcția Politici în
Zootehnie- 1 funcţie publică
vacantă de consilier debutant.
Condiţii specifice: -Studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul zootehnie/medicină
veterinară/ horticultură; -Candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de
art.54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor
publici(r2), cu modificările și
completările ulterioare. Dosarele
de înscriere la concurs se depun la
secretariatul comisiei de concurs
în termen de 8 zile de la data
publicării. Bibliografia, condiţiile
specifice de participare precum şi
actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere vor fi
afişate la sediul instituţiei din
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3,
Bucureşti şi vor fi publicate pe
pagina de web www.madr.ro.
Concursul va avea loc la sediul
MADR.
l Școala Gimnazială nr 1 din
comuna 1 Decembrie, județul
Ilfov, scoate la concurs: 1.–postul
contractual temporar vacant de
secretar (M), 1 normă, în cadrul
compartimentului didactic auxiliar, pentru ocuparea căruia
trebuie îndeplinite următoarele
condiții specifice: •Studii medii;
•Minim 8 luni vechime în activități specifice postului; •Cunoștințe
operare PC. Condiții generale
pentru postul scos la concurs:
•Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.
3 lit. a) -g) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar

plătit din fonduri publice, aprobat
prin HG 286/2011. Concursul va
avea loc la sediul școlii din
comuna 1 Decembrie, județul
Ilfov, Str. Giurgiului, nr. 220 după
cum urmează: -Proba scrisă în
data de 24 mai 2017 ora 16,00;
-Proba de interviu în data de 26
mai 2017 ora 16,00. Dosarele de
înscriere se depun până pe 16 mai
2017 orele 16, la secretariatul școlii
din comuna 1 Decembrie, județul
Ilfov, Str. Giurgiului, nr.220, de
luni până vineri între orele 8.0016.00. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon: 021.468.71.09.
l Complexul Multifuncţional
Caraiman str. Caraiman nr. 33a,
sector 1 Bucureşti, organizează
concurs în vederea ocupării următoarelor posturi: 14 posturi de
medic specialist cu timp parţial de
1/2 normă (condiţii: studii superioare absolvite cu diploma de
licenţă în medicină şi adeverinţa
care să ateste specializările: medicina de familie, obstetrică -ginecologie, dermatovenerologie,
urologie, oncologie, pediatrie,
imagistică medicală, psihiatrie,
ORL, radiologie, stomatologie,
medicina dentară), 1 post medic
specialist cu normă întreagă
(condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în medicină şi adeverinţa care atestă
specialiatea medicină de familie),
5 posturi normă întreagă şi 5
posturi cu timp parţial de 1/2
normă de asistent medical generalist (condiţii: studii postliceale), 2
posturi şofer autosanitară
(condiţii: studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, permis de
conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule
din categ. B si C şi 3 ani vechime
ca şofer profesionist), 1 post de
muncitor calificat I (studii generale şi curs calificare instalator), 5
posturi îngrijitor la domiciliu
(studii generale şi curs calificare
îngrijitor la domiciliu). Proba
scrisă se va susţine în data de
24.05.2017 ora 10.00, respectiv
proba practică pentru muncitor
calificat. Data şi ora interviului
vor fi anunţate ulterior. Pentru
posturile de şofer autosanitară se
va susţine şi proba practică stabilită la o dată ulterioară. Concursul
se va desfăşura la sediul C.M.
Caraiman. Perioada de înscriere:
02.05. –15.05.2017. Bibliografia va
fi afişată la avizierul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul instituţiei şi la telefon
021/224.40.73 int. 120.
l Primăria Valea Stanciului
anunţă organizarea unui concurs
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului vacant
de execuție, de personal contractual, din cadrul Primăriei Valea
Stanciului, judeţul Dolj, Referent
II Compartiment Impozite și taxe
locale, cu respectarea prevederilor
HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile
generale de participare:cele specificate la art.3 din Anexa nr.1 la
HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiile generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Condiții de participare specifice: vechime în muncă

minim 6 ani, studii medii liceale
finalizate cu diplomă de bacalaureat. Concursul va consta în
selecţia dosarelor de înscriere,
probă scrisă şi interviu. Dosarul va
cuprinde în mod obligatoriu actele
prevăzute la art.6 din Anexa nr.1
la HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiile generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Data şi ora susţinerii concursului: 24.05.2017, ora
10.00 proba scrisă şi 26.05.2017,
ora 10,00 interviul, la sediul
Primăriei Valea Stanciului, judeţul
Dolj. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial. Informaţii
suplimentare se vor obţine de la
sediul Primăriei Valea Stanciului,
judeţul Dolj sau la telefon:
0721.530.451. Persoană de contact:
doamna Chiriță Georgeta.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 din Str. Cernişoara nr.3840, sector 6, organizează concurs
pentru următoarele posturi
contractuale de execuţie vacante,
perioadă nedeterminată, în data
de 24.05.2017 ora 1000 proba
scrisă şi interviul pe 30.05.2017 ora
1000, după cum urmează: Direcția
Protecție Socială: •3 posturi de
asistent social –Serviciul Evaluare
Complexă Persoane Adulte cu
Handicap, Biroul Solidaritate
Comunitară. Cerinţe de participare la concurs: -Studii superioare
absolvite cu diplomă de licență în
domeniul asistenței sociale;
-Vechime: nu este cazul; -Aviz de
exercitare a profesiei de asistent
social. •1 post de asistent socialCentrul de Consiliere Psihosocială
Persoane cu Dizabilități. Cerinţe
de participare la concurs: -Studii
superioare absolvite cu diplomă de
licență în domeniul asistenței
sociale; -Vechime: minimum 3 ani;
-Aviz de exercitare a profesiei de
asistent social. •3 posturi de
psiholog- Centrul de Reabilitare și
Recuperare Neuropsihică Uverturii, Biroul Solidaritate Comunitară, Centrul pentru Persoane
Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie".
Cerinţe de participare la concurs:
-Studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în domeniul
psihologiei; -Vechime: nu este
cazul; -Atestat de liberă practică.
•1 post de psihopedagog- Serviciul
Evaluare Complexă Persoane
Adulte cu Handicap. Cerinţe de
participare la concurs: -Studii
superioare absolvite cu diplomă de
licență în domeniul psihopedagogiei/ psihopedagogie specială;
-Vechime: nu este cazul; -Atestat
de liberă practică. •1 post de
psihopedagog- Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu
Dizabilități. Cerinţe de participare
la concurs: -Studii superioare
absolvite cu diplomă de licență în
domeniul psihopedagogiei/
psihopedagogie specială;
-Vechime: minimum 3 ani;
-Atestat de liberă practică.
Direcția Strategii Comunicare: •1
post de psiholog- Complexul
Servicii Sociale Seniori – Clubul
Seniorilor Ion Luca Caragiale.
Cerinţe de participare la concurs:
-Studii superioare absolvite cu

diplomă de licenţă în domeniul
psihologiei; -Vechime: minimum 1
an; -Atestat de liberă practică. •1
post de inspector de specialitate
(atribuții de educator)- Centrul
Social Multifuncțional „Sf.
Andrei”. Cerinţe de participare la
concurs: -Studii superioare de
lungă durată sau studii universitare cu diplomă de licenţă;
-Vechime: nu e cazul. •1 post de
referent (atribuții de educator)Centrul Social Multifuncțional
„Sf. Andrei”. Cerinţe de participare la concurs: -Studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -Vechime: nu este cazul.
Direcția Protecția Copilului: •1
post de inspector de specialitate
(atribuții de asistent social)- Serviciul Asistență și Situaţii de Abuz,
Neglijare Trafic și Exploatarea
Copilului. Cerinţe de participare
la concurs: -Studii superioare
absolvite cu diplomă de licență în
domeniul asistenţei sociale;
-Vechime: minimum 2 ani. •2
posturi de inspector de specialitate
(atribuții de asistent social)- Serviciul Intervenție și Asistență Specializată Centre Copii, Serviciul
Prevenirea Separării Copilului de
Familie. Cerinţe de participare la
concurs: -Studii superioare absolvite cu diploma de licență în
domeniul asistenţei sociale;
-Vechime: nu e cazul. •10 posturi
de inspector de specialitate (atribuții de educator)- Centrul de zi
pentru copii cu dizabilități
„Orșova”, Complexul de Servicii
Sociale pentru Copii cu Dizabilități ”Istru” –Căsuța Istru 4,
Centrul de Primire și Evaluare în
Regim de Urgență „Arlechino” –
Adăpost pentru Copii, Serviciul
Intervenții în Regim de Urgență.
Cerinţe de participare la concurs:
-Studii superioare de lungă durată
sau studii universitare cu diplomă
de licenţă; -Vechime: nu e cazul.
•1 post de referent- Centrul de
Primire și Evaluare în Regim de
Urgență „Arlechino” –Adăpost
pentru Copii. Cerinţe de participare la concurs: -Studii superioare
de lungă durată sau studii universitare cu diplomă de licenţă;
-Vechime: nu e cazul. •1 post de
asistent social- Serviciul Prevenirea Separării Copilului de
Familie. Cerinţe de participare la
concurs: -Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
domeniul asistență socială;
-Vechime: nu este cazul. •1 post de
psiholog- Serviciul Asistență
Maternală. Cerinţe de participare
la concurs: -Studii superioare
absolvite cu diplomă de licență în
domeniul psihologiei; -Vechime:
minimum 3 ani în domeniul
protecţiei copilului; -Atestat de
liberă practică. •1 post de
psiholog- Serviciul de Evaluare
Complexă a Copilului cu Dizabilități. Cerinţe de participare la
concurs: -Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul psihologiei; -Vechime:
minimum 2 ani în domeniul
protecţiei copilului; -Atestat de
liberă practică. •1 post de
psiholog- Centrul de zi pentru
copii cu dizabilități „Orșova”.
Cerinţe de participare la concurs:
-Studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul
psihologiei; -Vechime: minimum 1
an în domeniul protecţiei copilului; -Atestat de liberă practică.
•1 post de psiholog- Biroul de
Evaluare și Consiliere Psihologică.
Cerinţe de participare la concurs:
-Studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul

psihologiei; -Vechime: minimum 2
ani; -Atestat de liberă practică.•1
post de inspector de specialitate
(atribuții de psiholog)- Centrul de
zi pentru copii cu dizabilități
„Orșova”. Cerinţe de participare
la concurs: -Studii superioare
absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul psihologiei; -Vechime:
minimum 1 an în domeniul
protecţiei copilului; -Atestat de
liberă practică. •1 post de
inspector de specialitate (atribuții
de psihopedagog)- Centrul de zi
pentru copii cu dizabilități
„Orșova”. Cerinţe de participare
la concurs: -Studii superioare
absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul psihologiei/ psihopedagogiei; -Vechime: minimum 1 an în
domeniul protecţiei copilului;
-Atestat de liberă practică. •1 post
de inspector de specialitate (atribuții de psihopedagog)- Complex
de servicii de recuperare. Cerinţe
de participare la concurs: -Studii
superioare de lungă durată în
domeniul științe sociale: specializarea psihopedagogie specială;
-Vechime: nu este cazul. •1 post de
inspector de specialitate (atribuții
de logoped)- Complex de servicii
de recuperare. Cerinţe de participare la concurs: -Studii superioare
de lungă durată în domeniul
științe sociale: specializarea
psihopedagogie specială/ psihologie; -Vechime: nu este cazul;
-Curs de logopedie. Dosarul de
înscriere la concurs se depune în
termen de 5 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul
Oficial al României, Parte a III-a
la sediul D.G.A.S.P.C Sector 6,
București, Str. Cernișoara, nr.
38-40 și trebuie să conțină în mod
obligatoriu documente prevăzute
la art. 6, conform H.G. nr.
286/2011 *actualizat. Concursul se
va desfăşura astfel: •pentru
postrurile din cadrul Direcției
Protecției Sociale și Direcției Strategii Comunicare- se va desfășura
în Str. Floare Roşie nr. 7A –Bucureşti, Sector 6; •pentru posturile
din cadrul Direcției Protecției
Copilului- se va desfășura în Ale.
Istru nr.4, București, Sector 6.
Condiţiile de desfăşurare ale
concursului sunt afisate la sediul
institutiei şi pe pagina de internet
www.asistentasociala6.ro. Relații
suplimentare la tel. 021/745.72.37
int. 133.

CITAȚII
l Numita Stan Cristina Mihaela,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Comuna Breasta, sat Cotu, str.
Cărămizarilor, nr.46, judeţul Dolj,
este citată la Judecătoria Craiova
în data de 25.05.2017, Completul
CMF 6, ora 10.30, în calitate de
pârâtă
în
dosarul
nr.8683/215/2016, în proces cu
reclamantul Cocîlnău Leonard
Ştefan, obiectul dosarului fiind
stabilire locuinţă permanentă
minor.
l Nu mitul Grancea Gabriel cu
ultimul domiciliu cunoscut in com.
Sirna, sat Tariceni, nr.135, judetul
Prahova este citat la Tribunalul
Prahova - Secţia a-II-a Civilă, de
Contencios Administrativ si Fiscal
cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.15, et.3 ( magazin
Winmarkt), in data de 06.09.2017,
miercuri, ora 9.00, completul 2
FOND , in calitate de parat in
dosarul civ. nr. 6303/105/2015/a1,
in proces de atragere a raspunderii
patrimoniale cu reclamantii
Administraţia Judeţeană A Finan-
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ţelor Publice Prahova si C.I.I.
Rusu Ciprian Marian.
l Numitul Gyuri Aladar domiciliat in sat Hoghiz, comuna Hoghiz,
jud. Brasov, este citat a se prezenta
la Judecatoria Pascani in data de
25.05.2017 orele 08:30 in dosarul
nr. 1321/866/2016 avand obiect
divort.
l Se citează numitul Bădilă
Marian, cu domiciliul în sat.
Naipu, str. Petru Rareş nr.70, jud.
Giurgiu, în calitate de pârât în
dosarul nr.1845/318/2017 al Judecătoriei Tg-Jiu, obiect divorţ cu
minori, în contradictoriu cu reclamanta Bădilă Larisa Elena, pentru
termenul de judecată din data de
26.05.2017, orele 10, la Judecătoria Tg-Jiu.
l Se citează Cordoș Marin, domiciliat în Comuna Grădinari, nr. 63,
Jud. Caraș-Severin, în calitate de
fost administrator social al debitoarei S.C Soledad S.R.L. în faliment, în calitate de intimat, în
dosarul nr. 4758/115/2016/a1, aflat
pe rolul Tribunalului Caraș Severin, pentru data 15.06.2017,
ora 09.00.
l SC Frigo Shop SRL, cu sediul
în Brașov, CUI RO 31812342,
J08/915/2013 este chemată în
judecată la Judecătoria Iași,
complet C29 în data de
17.05.2017, în calitate de pârât în
Dosar nr.325/245/2017 având ca
obiect cerere cu valoare redusă, în
contradictoriu cu SC Fire Credit
SRL (reclamant).
l Numitul Enache Dănuț este
chemat în Instanță, complet C33,
în data de 22.05.2017, în calitate
de pârât la Judecătoria Iași, în
Dosar nr. 1855/245/2017, având ca
obiect ca obiect cerere de valoare
redusă, în contradictoriu cu SC
Fire Credit SRL (reclamant).
l Olteanu Ramona cheamă în
judecată pe numitul Olteanu
Gheorghe Bogdan în data de
11.05.2017, dosar 6282/327/2016 la
Judecătoria Tulcea pentru divorţ
cu copii.

DIVERSE
l Nanea Tertiu-Silvian cu domiciliul în judeţul Arad, mun. Arad,
col. Campul Albinelor, nr. 21,
titular al P.U.Z.-locuinta individuala, in mun.Arad, col. Campul
Albinelor, F.N. anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul/programul
menţionat şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi
consultată la sediul APM ARAD,
strada Splaiul Muresului, FN,
localitatea Arad, judeţul Arad, de
luni până joi între orele 09.00 –
16.00, vineri între orele 09.00 –
13.00. Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul
APM ARAD, în termen de 15 zile
de la data publicării anunţului.
l Administratorul judiciar Dinu,
Urse și Asociații SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolvenței
prevăzută de Legea nr. 85/2014,
împotriva debitoarei S.C. VGM
Exclusive S.R.L. cu sediul în
București, Str. Vlahiță nr. 1, bl. PM
18BIS, sc. 2, etaj 9, ap. 123, sector
3, J40/5546/2010, CUI 15773560,
în dosarul 45438/3/2016 aflat pe
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ANUNȚURI

rolul Tribunalului București,
Secția a-VII-a Civilă. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanțelor asupra
averii debitorului -11.05.2017,
termenul de verificare a creanțelor,
de întocmire, afișare și comunicare
a tabelului preliminar de creanțe
-31.05.2017, termenul de definitivare a tabelului creanțelor
-15.06.2017, prima adunare a
creditorilor -06.06.2017. Termenul
pentru continuarea procedurii a
fost fixat la data de 11.09.2017.
Pentru relații: 021.318.74.25.
l SC OMV Petrom SA, anunta
publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul
asupra mediului pentru proiectul
“Lucrari de suprafata pentru
forajul sondelor H18, H23, H21,
H24 Independenta”, propus a fi
realizat in extravilanul localitatii
Independenta, T15, jud. Galati.
Tipul deciziei posibile luate de
Agentia pentru Protectia Mediului
Galati poate fi emiterea sau
respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la
sediul APM Galati, str. Regiment
11 Siret, nr. 2 si la sediul SC OMV
Petrom SA din Bucuresti, str.
Coralilor, nr.22, in zilele de luni-joi,
intre orele 08:30-16:00 si vineri
intre orele 8:30-13:30. Documentul
mentionat este disponibil si la
urmatoarea adresa de internet:
http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Rapoarte
EIA si Studii EA. Dezbaterea
publica a raportului privind
impactul asupra mediului va avea
loc la Primaria Independenta, str.
Unirii, nr.46, Independenta,
judetul Galati, in data de 29-052017, incepand cu orele 14:00.
Publicul interesat poate transmite
in scris comentarii/opinii/observatii privind documentul susmentionat la sediul APM Galati, pana
la data de 29-05-2017 (data dezbaterii publice).
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate
de lichidator judiciar al Cobra Prestserv SRL desemnat prin hotararea
nr.2383 din data de 26.04.2017,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti
- Secţia a VII - a Civilă, în dosar nr.
666/3/2017, notificã deschiderea
falimentului prin procedură simplificată prevazută de Legea nr.
85/2014 împotriva Cobra Prestserv
SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul
2, B-dul Ghica Tei, Nr. 64-70, Etaj P,
Ap. camera 2, CUI 12851760, nr. de
ordine în registrul comerţului
J40/11835/2007. Persoanele fizice şi
juridice care înregistrează un drept
de creanţă împotriva Cobra Prestserv SRL, vor formula declaraţie de
creanţă care va fi inregistrată la
grefa Tribunalul Bucureşti - Secţia a
VII - a Civilă, cu referire la dosarul
nr. 666/3/2017, în urmatoarele
condiţii: a) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul creanţelor
09.06.2017; b) termenul limita
pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor
19.06.2017; c) termenul limita
pentru definitivarea tabelului creanţelor la 14.07.2017; d) data primei
şedinţe a adunarii generale a creditorilor 23.06.2017, ora 14.00; e)
adunarea generală a asociaţilor
Cobra Prestserv SRL la data de
08.05.2017, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
l Municipiul Râmnicu Sărat,

anunţă publicul interesat asupra
deciziei Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Buzău de încadrare a
Planului - „Strategia integrată de
dezvoltare urbană a Municipiului
Râmnicu Sărat” cu amplasamentul în Municipiul Rm. Sărat,
jud. Buzău, fără evaluare de
mediu şi fără evaluare adecvată,
urmând a fi supusă procedurii de
adoptare fără aviz de mediu,
titular UAT Mun. Râmnicu Sărat.
Motivele care au stat la baza luării
acestei decizii au fost: în conformitate cu art. 5 alin (3) pct.a) corelat
cu pct. c) şi a anexei nr.1 din H.G.
1076/2004, planul se bazează pe
respectarea cerinţelor legislative
privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea
problemelor de mediu rezultate ca
efect a implementării planului,
consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia; Observațiile
publicului se vor primi în scris la
sediul A.P.M. Buzău, str. Democrației nr. 11, în termen de 10 zile
calendaristice de la data publicării
anunțului”.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Co-Ca
Food SRL desemnat prin hotararea nr.1190 din data de
27.04.2017, pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila in dosar
nr. 3131/93/2015, notificã deschiderea falimentului prin procedura
generala prevazuta de Legea
nr.85/2014 împotriva Co-Ca Food
SRL, cu sediul in Oraş Voluntari,
Şoseaua Bucureşti Nord, Nr. 10,
parterul cladirii de birouri O2,
Judet Ilfov, CUI 30184304,
J23/1606/2013. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei
impotriva Co-Ca Food SRL, vor
formula declaratie de creanta care
va fi inregistrata la grefa TribunaluluiIlfov - Secţia Civila, cu referire la dosarul nr.3131/93/2015, in
urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii
de admitere a creantelor in
vederea intocmirii tabelul suplimentar 12.06.2017; b)termenul
limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al
creantelor 13.07.2017; c) termenul
de depunere a contestatiilor la
tabelul suplimentar – 20.07.2017;
d) termen pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv consolidat 11.08.2017.
l Anunţ Public 2: S.C. Comnord
S.A. având sediul în str. Calea
Griviţei, nr.136, Sector 1, Bucureşti, titular al planului/ programului PUZ- Construire zona
comercială- Hypermaket,
Construire zona comercială–
Servicii, Construire zona rezidenţială, Construire branşamente
reţele utilităţi publice, Amenajare
acces rutier în soluţie prin sens
giratoriu, Organizare şantier localitatea: Comuna Crevedia, Sat
Manastirea, Şoseaua Bucureşti
-Târgovişte nr. 232A, T42, P237,
jud. Dâmboviţa anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul/ programul
menţionat şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a
planului/ programului poate fi
consultată la sediul APM Damboviţa, str. Calea Ialomiţei, nr.l, de
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luni până joi între orele 9.00-13.00.
Observaţii/ comentarii şi sugestii
se primesc în scris la sediul APM
Dâmboviţa, în termen de 15 zile de
la data publicării anunţului.
l Comunicat: Consiliul de Administraţie al S.C. Complex Comet
S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd.
Timişoara Nr.84, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.J40/391/1991, Cod
Fiscal: RO2622360, informează
prin prezentul ca Raportul anual
la 31.12.2016 poate fi consultat la
sediul societăţii din Bd. Timişoara
nr.84, sector 6, Bucureşti sau pe
pagina de web a societăţii www.
complexcomet.ro. Raportul anual
la 31.12.2016 a fost transmis către
ATS-AeRO -B.V.B. şi A.S.F.
Romania, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
societăţii sau la telefon
021.444.18.66. S.C. Complex
Comet S.A. informează publicul
larg ca situaţiile financiare ale
societăţii la data de 31.12.2016
aferente anului 2016 au fost auditate. S.C. Complex Comet S.A.

ADUNĂRI GENERALE
l Profit.Ro Publishing SA Bucuresti, Bdul Dacia, nr.30, et.3, Biroul
Nr.25, Sector.1, CUI 34819876
J40/9223/27.07.2015 Capital social
299 000 lei CONVOCARE a
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor Profit.Ro Publishing.
SA Fuhrmann Andreas,in calitate
de presedinte al consiliului de
administratie al Societatii Profit.
Ro Publishing SA convoaca
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor la data de 29.05.2017,
ora 12.00, la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Sect.1,
Bdul Dacia, nr.30, et.3, Biroul
nr.25, cu urmatoarea ordine de zi:
1.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit
si pierdere si celorlalte situatii
financiare pentru anul 2016; 2.
Descarcarea de gestiune a
membrilor consiliului de administratie ai societatii pentru exercitiul
financiar al anului 2016; 3.Pierderea financiara inregistrata de
Societate in anul 2016, in valoare
de 1,887,532.93 lei, va fi recuperate
din profitul exercitiilor financiare
viitoare. 4.Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli pentru anul
2017. 5.Imputernicirea dlui Fuhrmann Andreas, in calitatea sa de
Presedinte al Consiliului de Administratie sa indeplineasca oricare si
toate formalitatile legale impuse de
prevederile legale in vederea inregistrarii, punerii in executare a
hotararilor adoptate de Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor si asigurarii opozabilitatii
acestora fata de terti. Persoana
imputernicita poate delega indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane. In cazul in
care cvorumul necesar nu se va
intruni la data mentionata,
adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de
30.05.2016, la aceeasi ora si in
acelati loc, cu acceasi ordine de zi.
Materialele de interes pentru actinari se pot consulta la adresa din
Bdul Dacia Nr.30, Et.3,Sector.1,
incepand cu data de 02.05.2017
Presedintele consiliului de administratie Fuhrmann Andreas
l Convocator: Administratorul
Judiciar Consulta 99 SPRL şi
Administratorul Special ai Socie-

tăţii de Construcţii în Transporturi
Bucureşti S.A. -societate în reorganizare judiciară, cu sediul în Bucureşti, str. Opanez nr.3A, sector 2,
înregistrată la ORC sub nr.
J40/994/1991, C.U.I. RO 949,
(denumită în continuare „Societatea” sau ‘’SCT’’), În temeiul
Legii nr.31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare (“Legea nr.31/1990”), Legii
nr.297/2004 privind piaţa de
capital, cu modificările şi completările ulterioare (“Legea
nr.297/2004”), Regulamentului
C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor
generale ale societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
al Actului Constitutiv al Societăţii,
convoacă. 1. Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
Societăţii (AGEA) în data de
02.06.2017 ora 12,00, Mun. Bucureşti, str. Milcov, nr.5, sector 1, 2.
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor Societăţii (AGOA) în
data de 02.06.2017 ora 12,15,
Mun. Bucureşti, str. Milcov, nr.5,
sector 1. Dreptul a participa şi
vota în cadrul AGEA şi AGOA,
aparţine tuturor acţionarilor
înscrişi în Registrul Acţionarilor
Societăţii ţinut de Societatea
Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de
24.05.2017, considerată Data de
Referinţă pentru aceaste adunări.
În cazul în care la data menţionată
mai sus, din orice motiv, nu se vor
întruni cerinţele de cvorum stabilite de Legea nr.31/1990 şi de Actul
Constitutiv al Societăţii, se
convoacă şi se fixează în temeiul
art.118 din Legea nr.31/1990 cea
de-a doua A.G.E.A şi A.G.OA ale
Societăţii pentru data de
05.06.2017, la aceleaşi ore, în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi
şi Data de Referinţă. Ordinea de zi
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este următoarea: 1. Schimbarea sediul social
al societăţii din Bucureşti, str.
Opanez nr.3A, sector 2, în Bucureşti, str. Milcov, nr. 5, sector 1. 2.
Modificarea alin.1 a art.3 din actul
constitutiv al Societăţii în sensul
că ”Sediul societăţii este în
România, Bucureşti, str. Milcov,
nr.5, sector 1.” 3. Aprobarea datei
de: (i) 20.06.2017 ca data de înregistrare, conform art.238 alin.(1)
din Legea nr.297/2004, privind
piaţa de capital; (ii) 19.06.2017, ca
Data „ex date”, conform art.2 lit.f
din Regulamentul nr.6/2009
privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul
AGA. 4. Mandatarea Administratorului Special al Societăţii, dl.
Fleican Leonard -Florin, cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a
încheia şi/sau semna, în numele
Societăţii şi/sau al acţionarilor
Societăţii: hotărârile prezentei
Adunări Generale Extraordinare a
Acţionarilor, oricare şi toate hotărârile, Actul Constitutiv actualizat,
documentele, formularele şi cererile adoptate/ întocmite în scopul
şi pentru (ii) a efectua toate
formalităţile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi
publicarea hotărârilor adoptate.
Ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor: 1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea
situaţiilor financiare ale Societăţii
aferente exerciţiului financiar al
anului 2016, pe baza apoartelor
prezentate. 2. Prezentare, discutarea şi aprobarea Bugetului de

venituri şi cheltuieli şi planul de
afaceri pentru anul 2017 al Societăţii. 3. Aprobarea datei de: (i)
20.06.2017 ca data de înregistrare,
conform art.238 alin.(1) din Legea
nr.297/2004, privind piaţa de
capital; (ii) 19.06.2017, ca Data
„ex date”, conform art.2 lit.f din
Regulamentul nr.6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale
acţionarilor în cadrul AGA. 4.
Mandatarea Administratorului
Special al Societăţii, dl.Fleican
Leonard -Florin, cu posibilitate de
substituire, pentru: (i) a încheia şi/
sau semna, în numele Societăţii şi/
sau al acţionarilor Societăţii: hotărârile prezentei Adunări Generale
Ordinare a Acţionarilor, oricare şi
toate hotărârile, documentele,
forularele şi cererile adoptate/
întocmite în scopul şi pentru (ii) a
efectua toate formalităţile legale
pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea,
executarea şi publicarea hotărârilor adoptate. La Adunările
Generale ale Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe şi îşi pot
exercita dreptul de vot numai
acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor Societăţii la Data de
Referinţă (24.05.2017), conform
prevederilor legale şi ale Actului
Constitutiv, personal (prin reprezentanţii legali) sau prin reprezentant (pe baza de împuternicire
specială sau generală), cu restricţiile legale, sau înainte de AGEA/
AGOA prin corespondenţă pe
bază de Buletin de vot prin corespondenţă). Accesul şi/sau votul
prin corespondenţă al acţionarilor
îndreptăţiţi să participe la AGEA/
AGOA este permis prin simpla
probă a identităţii acestora făcută,
în cazul acţionarilor persoane
fizice, cu actul de identitate (BI/CI
pentru cetăţenii români sau, după
caz, paşaport/ permis de şedere
pentru cetăţenii străini) şi, în cazul
persoanelor juridice, cu actul de
identitate al reprezentantului legal
(BI/CI pentru cetăţenii români
sau, după caz, paşaport/ permis
de şedere pentru cetăţenii străini).
Reprezentanţii acţionarilor
persoane fizice vor fi identificaţi pe
baza actului de identitate (BI/CI
pentru cetăţenii români sau, după
caz, paşaport/ permis de şedere
pentru cetăţenii străini), însoţit de
împuternicirea specială sau generală semnată de către acţionarul
persoana fizică. Reprezentanţii
acţionarilor persoane juridice îşi
vor dovedi calitatea pe baza
actului de identitate (BI/CI pentru
cetăţenii români sau, după caz,
paşaport/ permis de şedere pentru
cetăţenii străini), însoţit de împuternicirea specială sau generală
semnată de reprezentantul legal al
persoanei juridice respective. Cali-

tatea de acţionar, precum şi, în
cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de
reprezentant legal se constată în
baza Listei Acţionarilor SCT de la
Data de Referinţă, primită de la
Depozitarul Central SA. În cazul
în care: a) acţionarii persoane
fizice nu şi-au înregistrat în
sistemul Depozitarului Central
SA datele de identificare valabile şi
actualizate, atunci vor prezenta şi
copia actului de identitate actualizat (BI/CI/ paşaport/permis de
şedere); b) reprezentantul legal al
acţionarilor persoane juridice nu
este menţionată în lista Acţionarilor SCT, de la data de referinţă
primită de la Depozitarul Central
S.A., atunci vor prezenta şi un
document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al
semnatarului împuternicirii
speciale (dovada emisă de o autoritate competentă în orginal sau
copie conformă cu originalul,
numai veche de 3 luni înainte de
data publicării convocatorului
AGOA). Documentele prezentate
într-o limbă străină, alta decât
limba engleză (cu excepţia actelor
de identitate valabile pe teritoriul
României) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător
autorizat, în limba română sau în
limba engleză. Începând cu data
publicării pot fi obţinute, la cerere,
în fiecare zi lucrătoare, între orele
8.00-16.00, la adresa din Bucureşti, str. Milcov, nr.5, sector 1, prin
fax sau poştă: convocatorele
AGEA/ AGOA, Formularele de
împuterniciri speciale pentru
reprezentarea acţionarilor în
AGEA/AGOA; Formularele de
Buletin de vot prin corespondenţă
pentru participarea şi exprimarea
votului acţionarilor în AGEA/
AGOA, documentele şi materialele referitoare la problemele/
aspectele incluse pe ordinea de zi;
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proiectele de hotărârii pentru
punctele de pe ordinea de zi a
AGEA/ AGOA. Împuternicirile
generale, înainte de prima lor
utilizare, se vor depune/ expedia,
în copie, cuprinzând menţiunea
conformităţii cu orginalul sub
semnătura reprezentantului, astfel
încât acesta să fie înregistrat ca
primit la registratura Societăţii
până la data de 30.05.2017, ora
12.00 pentru AGEA respectiv
12,15, pentru AGOA, menţionând
pe plic în clar şi cu majuscule
„Pentru AGEA/AGOA din data
de 02.06.2017/05.06.2017”. Împuternicirile generale in copie certificata vor fi reţinute de Societate,
făcându-se menţiune despre
acestea în procesul verbal al
AGEA/AGOA. Împuternicirile
generale sunt valabile pentru o
perioadă care nu va putea depăşi 3
ani. Împuternicirile generale pot fi
transmise şi prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, conform
Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi
conform reglementărilor CNVM,
astfel încât să fie înregistrate ca
primite la registratura Societăţii
până la data de de 30.05.2017, ora
12.00 pentru AGEA respectiv
12,15, pentru AGOA, menţionând
pe plic în clar şi cu majuscule
„Pentru AGEA/AGOA din data
de 02.06.2017/05.06.2017”. Pentru
validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de
intermediar (în conformitate cu
prevederile art.2 alin.(1) pct.(14)
din Legea nr.297/2004) fie de
avocat, iar acţionarul este client al
acestora. Mandatarul nu poate fi
substituit de o altă persoană. Dacă
mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite
mandatul primit prin intermediul
oricărei persoane ce face parte din
organul de administrare sau
conducere sau dintre angajaţii săi.
Împreuna cu împuternicirea generală, acţionarii vor transmite
Societăţii declaraţia pe proprie

răspundere dată de reprezentantul
legal al intermediarului sau de
avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în
original şi, după caz, ştampilată,
din care să reiasă că: i) împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în calitate de client,
intermediarului sau, după caz,
avocatului; ii) împuternicirea
generală este semnată de acţionar,
inclusiv prin ataşare de semnătură
electronică extinsă, dacă este
cazul. Calitatea de acţionar,
precum şi, în cazul acţionarilor
persoane juridice sau a entităţilor
fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se
constată pe baza următoarelor
documente prezentate Societăţii
de către acţionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanţii definiţi la art.168 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.297/2004 care
furnizează servicii de custodie:
a).extrasul de cont din care rezultă
calitatea de acţionar şi numărul de
acţiuni deţinute; b).documente
care atestă înscrierea informaţiei
privind reprezentantul legal la
Depozitarului Central S.A/ respectivii participanţi. Verificarea şi
validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face
de către secretarii tehnici desemnaţi potrivit legii, aceştia urmând
a păstra în siguranţă înscrisurile.
Împuternicirile speciale şi Buletinele de vot prin corespondenţă,
trebuie să aibă formatul disponibilizat de Societate şi să conţină
instrucţiunii specifice de vot
pentru fiecare punct de pe ordinea
de zi (adică vot „pentru”, vot
„împotrivă” sau „abţinere” ). Calitatea de acţionar, precum şi, în
cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de
reprezentant legal al acţionarilor
persoane juridice se constată pe
baza listei acţionarilor SCT de la
data de referinţă primite de la
Depozitarul Central S.A. Împuternicirile speciale şi Buletinele de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr.VB:
136112/27.04.2017. În conformitate cu prevederile O.G. 14/
2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de
15.05.2017, 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 mp, suprafață utilă balcon 4,15 mp, cota
parte indiviză 4,7% din părți comune blocului și suprafață teren
indiviz 18 mp în folosință, situat în orașul Sinaia, str. Spitalului, nr.
3, bl. 17, etaj 3, ap. 16, județul Prahova, intabulat; preț pornire 95.000 lei. Pasul de licitație este de 1.000 de lei. 2. Teren
extravilan în suprafață de 600 mp, 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. Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la licitație până pe dată de 11.05.2017, orele 16.00, 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 al 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 după 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
după actul de identitate; g). perntu persoanele fizice străine,
copie după 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
rugăm să ne contactați la telefon 0244.407.710, interior 555 sau
la sediul A.J.F.P. Prahova, din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22,
camera 502 B, Compartiment Valorificare Bunuri.

vot prin corespondenţă, completate de acţionari cu opţiunile de
vot ale acestora („pentru”, „împotrivă”, „abţinere”) semnate, în
orginal, vor fi transmise pentru a fi
înregistrate la registratură Societăţii până cel târziu în data de
30.05.2017, ora 12.00 pentru
AGEA respectiv 12,15, pentru
AGOA, menţionând pe plic în clar
şi cu majuscule „Pentru AGEA/
AGOA din data de
02.06.2017/05.06.2017”. Împuternicirile generale şi Buletinele de
vot prin corespondenţă pot fi
transmise şi prin email cu semnătură electronică extinsă, conform
Legii nr.455/2001, privind semnătură electronică, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi
conform reglementarilor CNVM,
astfel încât să fie înregistrate ca
primite la registratură Societăţii
până la data de 30.05.2017, ora
12.00 pentru AGEA respectiv
12,15, pentru AGOA, la adresa de
email: office@sctb.ro, menţionând
la subiect „Pentru AGEA/AGOA
din data de 02.06/05.06.2017”.
Împuternicirile speciale şi Buletinele de vot prin corespondenţa
care nu sunt înregistrate la Registratură Societăţii până la teremenele menţionate mai sus nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţa şi
de vot în AGEA/AGOA. Centralizarea, verificarea şi tinerea
evidetei Buletinelor de vot prin
corespondenţă, precum şi verificarea şi validarea împuternicirilor
speciale depuse la Societatea se va
face de către secretarii desemnaţi
potrivit legii, aceştia urmând a
păstra în siguranţă înscrisurile,
precum şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate, până la
momentul supunerii la vot a
subiectelor corespunzătoare
aferente ordinii de zi. Orice acţionar interesat are dreptul de a
adresa în scris întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi a
AGEA/AGOA, în termen de cel
mult 15 zile de la data publicării
convocării în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Întrebările vor fi transmise în scris şi vor fi
depuse/expediate în plic închis,
menţionând pe plic în clar „Pentru
AGEA / AGOA pentru data de
02.06/05.06.2017”. Răspunsurile
vor fi disponibile la adresa din
Bucureşti, str. Milcov, nr.5, sector
1, începând cu data de 23.05.2017,
ora 8,30. Dreptul de adresa întrebări şi obligaţia Societăţii de a
răspunde vor fi condiţionate de
protejarea confidenţialităţii şi a
intereselor Societăţii. Pentru exerciţiul valid al drepturilor mai sus
menţionate, acţionarii vor transmite Societăţii următoarele documente emise de Depozitarul
Central S.A sau de participanţii
definiţii la art.168 alin 1 lit(b) din
Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie: a)
extrasul de cont din care rezultă
calitatea de acţionar şi numărul de
acţiunii deţinute; b) documente
care atestă înscrierea informaţiei
privind reprezentantul legal la
Depozitarul Central S.A./ respectivii participanţi; La data convocării, capitalul social al Societăţii
este de 19.627.217,50 lei şi este
format din 7.850.887 acţiuni ordinare, nominative, dematerializate,
cu valoarea nominală de 2,50 lei,
fiecare acţiune dând dreptul la un
vot în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine de la
Societate în fiecare zi lucrătoare,

între orele 08:00–16,00, la
numărul de telefon 031-620.21.15
–interior 111. Administrator
Special Fleican Leonrad- Florin;
Administrator Judiciar, Consulta
99 SPRL, Asociat Coordonator
Florea Virgil Cornel.

LICITAȚII
l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichidator judiciar C.I.I Rusu Ciprian
Marian, cu sediul in Ploiesti, str.
Valeni , nr.65, judetul Prahova
scoate la vanzare prin licitatie
publica cu strigare: spatiu comercial S+P+M, situat in Azuga, str.
Independentei , nr. 53, construit pe
un teren in suprafata de 60 mp,
anul punerii in functiune 2007 la
pretul de 164.537,62 lei. Licitatia
se va tine la sediul lichidatorului in
data de 09.05.2017 ora 14.00, iar in
cazul in care bunul nu va fi adjudecat de la prima licitatie, aceasta
va fi reprogramata pentru
16.05.2017, 23.05.2017, 30.05.2017,
06.06.2017, 13.06.2017, 20.06.2017,
27.06.2017, 18.07.2017, 25.07.2017
, aceeasi ora si aceeasi
locatie. Inscrierea se va efectua cu
48 de ore inainte de data inceperii
licitatiei . Relatii suplimentare la
sediul lichidatorului si la numerele
de telefon: 0722267433,
0733723417, avciprianrusu@
gmail.com .
l Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licitaţie
publică bunurile ce aparţin: 1. SC
Marbres Conf SRL-maşini cusut(2
masini feston, masini liniare automate,o masină liniară simpla,
feston JUKI, utilaj JOJE, Utilaj
TIPICAL, masină JK T781, generator abur). 2. SC Bevibo SRL-apartament, compus din 2 camere,
su 32 mp, situat în Plopeni,
Prahova. 3. SC Ian&Tess SRL-2
autoturisme Dacia Logan şi un
teren păşune-9.800 mp situat în
Sovata, Mureş. 4. SC Nicolin
SRL-utilaje carmangerie defecte, 1
teren agricol extravilan situat în
Boldeşti-Scăieni-6.800 mp şi 1
teren intravilan situate în Băicoi324 mp. 5. Stoica Ghe. ,,Lucări
Agricole’’ Î. I.- tractor Steyr
Kompact, plug reversibil cu 3
trupiţe, grapă cu discuri uşoară,
semănătoare plante prăşitoare şi
combinator Kombi. Licitaţia va
avea loc in fiecare zi de marţi şi
miercuri ora 14.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, Str
Cerceluş, Nr 33. Rel. tel.
0722.634.777.
l Anunţ publicitate. „Servicii de
înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul lntegrat de
Cadastru şi Carte Funciară în
cadrul Programului Naţional de
Cadastru şi Carte Funciară
(PNCCF), demarat de Comuna
Forotic, jud.Caraş-Severin”.
Pentru obiectivul „Înregistrare
sistematică a imobilelor în
Sistemul Integrat de Cadastru şi
Carte Funciară” se urmăreşte
înregistrarea sistematică a imobilelor din Comuna Forotic, judeţul
Caraş-Severin, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară,
în conformitate cu prevederile:
(a)Legii nr.7 din 13 martie 1996, a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare; (b)Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul
directorului general al ANCPI
nr.700/2014; (c)Legii nr.273 din 29
iunie 2006, privind finanţele

publice locale. Operatorii economici invitaţi vor ridica documentaţia în vederea ofertării până cel
mai târziu 09.05.2017. Oferta va fi
înregistrată la sediul autorităţii
contractante: Primăria Comunei
Forotic, nr.1, localitatea Forotic,
judeţul Caraş-Severin, până la
data 16.05.2017 şi ora 16.00.
Evaluarea ofertelor prezentate se
va face până cel târziu
12.05.2017. Descrierea serviciilor
care urmează să fie elaborate se
regăseşte în caietul de sarcini,
parte integrantă a documentaţiei
de atribuire, anexe la prezenta
invitaţie. Serviciul atribuit este
înregistrarea sistematică a imobilelor UAT Forotic, Caraş-Severin,
în sistemul integrat de cadastru şi
carte funciară.
l Debitorul Kaproni Transport
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Mijloace de transport (autoutilitare, capete tractor, semiremorci)
în valoare de 87.567,00Euro
exclusiv TVA. Prețul Regulamentului de licitație pentru bunurile
aflate în patrimoniul debitoarei
Sc Kaproni Transport SRL este
de 500,00Lei exclusiv TVA. Prețul
de pornire al licitațiilor pentru
mijloacele de transport aparținând SC Kaproni Transport
SRL reprezintă 50% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil la 021.318.74.25.
Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în
c o n t u l n r. R O 4 3 B I TR003010072528RO01 deschis la
Veneto Banca SCPA Italia
Montebelluna Suc. București, Ag.
Ploiești până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Regulamentului de participare la licitație
pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru mijloacele
de transport aflate în patrimoniul
debitoarei prima ședință de licitație a fost fixată în data de
12.05.2017, ora 12.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor fi în data de
19.05.2017, 26.05.2017,
09.06.2017, 16.06.2017, ora 12.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro.
l S.N.G.N. Romgaz S.A. -Sucursala Tg. Mureș Cu sediul în Tg.
Mureș, str. Salcâmilor nr.23
-Organizează în fiecare zi de
marți ora 11.00 la sediul Sucursalei Tg. Mureș, licitație publică
cu strigare pentru vânzare de
materiale uzate, țeavă uzată,
tubing uzat, componente rezultate din dezmembrări mijloace
fixe casate, provenite în urma
lucrărilor de reparații, modernizări, casări mijloace fixe. Plicul
conținând documentele de capa-
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bilitate (cererea de participare la
licitație, oferta de cumpărare,
chitanța reprezentând taxa de
licitație, chitanța reprezentând
garanția de participare la licitație,
copie după C.I. pentru persoane
fizice, copie după Certificatul de
înregistrare al ofertantului la
ORC pentru persoanele juridice,
împuternicire (dacă este cazul),
etc.) se va înregistra la registratura unității cu cel puțin o oră
înainte de începerea licitației.
Taxa de participare la licitație
este de 10 lei cu TVA. Garanția de
participare la licitație este 10%
din prețul de pornire a bunului
licitat. Persoanele juridice vor
prezenta contul bancar în care se
va restitui garanția de participare
la licitație pentru bunurile
neadjudecate. Lista cu materialele scoase la licitație, cantitățile,
prețurile de pornire a licitației,
locul unde sunt depozitate și unde
pot fi vizualizate materialele,
precum și condițiile de participare la licitație sunt afișate la
sediul Sucursalei Tg. Mureș și la
sediile gestiunilor, secțiilor din
cadrul Sucursalei Tg.Mureș,
precum și pe site-ul ROMGAZ la
adresa www.romgaz.ro. Informații suplimentare la telefon
0265.402.032 -Serviciul Mecano
Energetic. Fax 0265.306.340
-Sucursala Tg.Mureș.

PIERDERI
l Pierdut Polita nr. 3507414 in
alb, eliberata de Allianz. O declar
nula.
l Pierdute trei documente de
control pentru transportul rutier
de persoane prin servicii ocazionale – national, seriile 61001,
56545 și 56544 pe numele S.C.
ALS TRANS S.R.L. Le declar
nule.
l Pierdut legitimaţie de student
cu numele Pârvu Mădălina,
Universitatea Bucureşti, Facultatea de psihologie şi ştiinţele
educaţiei.
l Pierdut atestat profesional, CPI
marfa în orașul Râmnicu Vâlcea,
pe numele Andrei Grecu.
l Pierdut certificat inregistrare
PFA pe numele Dodu Ionel
Prundu -Bargaului nr. 538 CUI
28769188. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de Înregistrare seria B nr. 1123176 pentru
S.C. Safir Comex SRL, str. Lt.
Gheorghe Saidac nr.53, Bloc 29,
sc.A, ap.15, sector 6,
J40/4756/80.06.1995, C.U.I.
7433532/19.06.1995. Îl declar nul.
l Pierdut autorizaţie de
construcţie nr. 97-B din 27.06.2000
emisă de Primăria Sector 5 şi
Proces Verbal de recepţie nr. 26337
din 29.08.2001, pe numele Lae Ion.
Le declar nule.
l Pierdut act de vânzare cumpărare nr.17623V/1991 şi Proces
Verbal nr. 17623V din 12.08.1991,
eliberate de P.M.B. Regia Autonomă de Investiţii şi Administrare
Locativă Sucursala Vitan, pe
numele Apostol Dumitru.
l Pierdut permis de călătorie
RATB pe numele Capanu Marian.
Îl declar nul..

