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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajăm şoferi tir, DanemarcaNorvegia. Persoană contact: Puiu
Silviu. Telefon: 0045/25351103,
0040/743160861. E-mail: vmafdeling@intercargo-scandinavia.dk
l Societatea Res Quality Food
SRL cu sediul social in Floresti, str.
Porii nr. 5 ap. 5,oras Cluj-Napoca,
jud Cluj angajeaza cu sau fara
experienta operatoare call center si
ospatarita. Tinere responsabile, cu
un vocabular decent, dormice de
implicare in dezvoltarea societatii.
Cerem si oferim seriozitate
maxima. Contact: 0740079508
UAT O R A S RU P E A , C U
SEDIUL IN OR. RUPEA, JUD.
BRASOV, STR. REPUBLICII
NR. 169, TEL. 0268.260.490, IN
CALITATE DE AUTORITATE
PUBLICA TUTELARA SI
UNIC ACTIONAR PENTRU
SC SERVICIUL PUBLIC
RUPEA SRL, A RELUAT
PROCEDURA DE SELECTIE
A UNUI NUMAR DE 2 (DOI)
MEMBRI AI CONSILIULUI
D E A D M I N I S T R AT I E
P E N T R U S O C I E TAT E A
MENTIONATA (ADMINISTRATORI EXECUTIVI SI
NEEXECUTIVI ), IN CONF.
CU OUG NR. 109/2011.
CONDITIILE DE PARTICIPARE SUNT AFISATE PE
SITE-UL UAT ORAS RUPEA
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează concurs în data de
27.03.2017, orele 10.00 proba
scrisă și în data de 04.04.2017
interviul pentru ocuparea funcției
contractuale de ADMINISTRATOR PUBLIC. PRINCIPALELE CERINŢE OBLIGATORII
D E PA RT I C I PA R E L A
CONCURS; -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diploma
de licență sau echivalent; -vechime
: minim 10 ani vechime în specialitatea studiilor . Dosarele de
înscriere se pot depune la Compartimentul resurse umane, în
termen de 10 de zile lucrătoare de
la data publicării anunţului.
Pentru relaţii suplimentare vă
puteţi adresa la Compartimentul
resurse umane, din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi sau la
tel. 0231/610133, interior 114.
l Primăria comunei Năneşti cu
sediul în: loc. Năneşti, jud.
Vrancea, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual aprobat prin H.G. nr.
286/2011 cu modificările și
completările ulterioare. Denumirea postului- paznic în serviciul
de paza bunurilor și cetățenilor
-post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii

Angajează
- Patiser
- Cofetar
- Bucătar
- Ajutor bucătar
- Îngrijitor spaţii hoteliere
Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.
tel. 0725.972.231

specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: generale; -deţine
atestat în condiţiile Legii
nr.333/2003 sau are disponibilitatea de a urma un astfel de curs;
-aviz organul de poliție; -vechime
în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: -nu este cazul.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: -data de
27 martie 2017, ora 15.00, la sediul
instituției. Proba de interviu: -data
de 29 martie 2017, ora 15.00, la
sediul instituției. Data limită până
la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este de 15 zile lucrătoare înainte de
prima probă, la sediul instituției.
Date contact: secretar comună,
tel. 0237.633.400.
l Primăria comunei Pir, judeţul
Satu Mare, organizează concurs de
recrutare în vederea ocupării unei
funcţiei publice de executie
temporar vacante de REFERENT
III- grad profesional superiorstudii medii liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat; vechime 9
ani. Postul este prevăzut în cadrul
compartimentului agricol. Locul
desfăşurării concursului: Primăria
comunei Pir. Data desfăşurării
concursului: 13.03.2017, ora 12,00proba scrisă. Proba interviu va fi
comunicată ulterior. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de opt zile de
la data publicării concursului în
Monitorul Oficial partea a III-a.
Condiţiile de participare la
concurs sunt cele prevăzute de
art.54 din Legea 188/1999 privind
statutul funcţionarilor publici,
r(2), cu modificările ulterioare.
Informaţii suplimenatare se pot
obţine la tel.0261.821.702 şi pe
site-ul www.primariapir.ro.
l Primăria Comunei Mehadia, cu
sediul în localitatea Mehadia,
judeţul Caraş-Severin, organizează, în baza HG nr. 286/2011,
concurs pentru ocuparea funcţiei
contratuale vacante de inspector
de specialitate- Compartiment
economic, 1 post. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 27.03.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
30.03.2017, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare
(licenţiate în ştiinţe economice);
-condiţiile minime de vechime în
specialitatea studiilor necesare
participării la concursul de recrutare- minim 10 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de
17.03.2017, ora 15.00, la sediul
Primăriei Comunei Mehadia.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Mehadia,
Comp.Resurse Umane, telefon:
0255.523.121 sau 0769.065.336.
l Primăria Orașului Vicovu de
Sus, cu sediul în orașul Vicovu de
Sus, str. Primăriei, nr. 4-6, jud.
Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual aprobat prin HG nr.
286/2011, modificat şi completat
de HG nr.1027/2014, în cadrul
instituţiei: consilier IA la Cabinetul Primarului -post vacant
contractual pe perioadă determinată. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor:
studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalent în domeniul științe
juridice; -vechime în specialitatea
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studiilor necesare ocupării
postului: nu se solicită vechime în
specialitate. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -proba
scrisă: data de 27.03.2017, ora
10.00, la sediul Primăriei Orașului
Vicovu de Sus; -proba de interviu:
data de 29.03.2017, ora 10.00, la
sediul Primăriei Orașului Vicovu
de Sus. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de
10 zile lucrătoare de la afișare, la
sediul Primăriei Orașului Vicovu
de Sus. Date contact: Nistor
Corina, tel. 0230.413.343.
l Primăria comunei Lipovu, cu
sediul în localitatea Lipovu, nr.630,
judeţul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Paznic de
noapte, pe perioadă nedeterminată. Concursul se va organiza
astfel: Proba scrisă în data de
27.03.2017, ora 10.00, Proba
interviu în data de 28.03.2017, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Studii gimnaziale; nu necesită
vechime. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, la sediul Primăriei Lipovu.
Relaţii suplimentare şi bibliografia
se pot obţine de la sediul primăriei,
persoana de contact: Băzăvan
Marin sau la telefon: 0762.701.990.
l Spitalul Clinic Colentina organizează în data de 29.03.2017, la
sediul administraţiei spitalului,
concurs pentru ocuparea a 1 post
registrator medical în cadrul
Secţiei Medicina Muncii şi 1 post
fizician medical în cadrul Compartimentului de Medicină Nucleară.
Termenul de înscriere este de 10
zile de la publicare. Conţinutul
dosarului şi tematica concursurilor
vor fi afişate la avizierul spitalului. Informaţii suplimentare la
telefon: 021.319.17.80.
l U.M. 02564 Vaslui, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant de
personal civil contractual, pentru
perioadă nedeterminată: Contabil
II/ studii medii, cu o vechime în
specialitate de minim 6 luni:
-27.03.2017, ora 10.00- proba
scrisă; -30.03.2017, ora 10.00–
interviu. -data limită de depunere
a dosarelor – 17.03.2017, ora 16.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la
sediul UM 02564 Vaslui, strada
C.D. Gherea, nr. 11, jud. Vaslui,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la
telefon: 0235312961, interior 17.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Gorj,
cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col.
D-tru Petrescu nr. 1, scoate la
concurs, în data de 19.04.2017, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Consilier, grad profesional superior - Compartimentul Înregistrare și stabilire drepturi șomeri
– AJOFM Gorj; Condiţii specifice
de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea

studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 19.04.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Gorj.
l Agenţia Națională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în București, Str. Avalanșei,
nr.20-22, sector 4 scoate la concurs,
în data de 04.04.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Inspector,
grad profesional debutant - Serviciul Salarizare – Direcția Resurse
Umane, Salarizare, Comunicare și
Secretariatul Consiliului de Administrație; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în ramura
de științe: științe economice;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
04.04.2017 – ora 10:00 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul ANOFM
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă

Covasna, cu sediul în Sfântu
Gheorghe, B-dul Gen. Grigore
Bălan nr. 14, scoate la concurs, în
data de 19.04.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Consilier
juridic, grad profesional principal
- Compartimentul Juridic, Relații
cu Publicul; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
ramura de științe: științe juridice;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 19.04.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Covasna.
l Primăria comunei Floreşti organizează concurs de recrutare,
pentru ocuparea funcţiilor publice
de execuţie, vacante, de Consilier
clasa I, grad asistent şi Referent
clasa III debutant din cadrul
Compartimentului Administraţie
Publică Locală, Agricol și Secretariat al Primăriei Floreşti, judetul
Mehedinti. -Proba scrisă în data de
03.04.2017, ora 10.00; -Interviul în
data de 05.04.2017, ora 10.00.
Dosarele de înscriere se depun la
secretarul comisiei de concurs la
sediul Primăriei Floreşti, judeţul
Mehedinţi în termen de 20 de zile

de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a şi vor conţine în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 alin.1 din
H o t ă r â r e a G u v e r n u l u i n r.
611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, actualizată. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Floreşti, judeţul
Mehedinţi şi la nr. de telefon
0252383375.
l U.M. 02409 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru
ocuparea, unui post temporar
vacant de personal civil contractual, de execuţie, după cum
urmează: 1 (un) post de economist
debutant, cu studii superioare în
domeniul financiar -contabil, fără
vechime, astfel: -20.03.2017, ora
10.00 –proba scrisă, iar în eventualitatea înscrierii a unui număr mai
mare de 30 de candidaţi, se organizează seria a II-a de la ora 13.00;
-27.03.2017, ora 10.00 –interviu,
iar în eventualitatea înscrierii a
unui număr mai mare de 30 de
candidaţi, se organizează seria a
II-a de la ora 14.00; -data limită de
depunere a dosarelor –13.03.2017,
ora 16.00. Concursul se va desfăşura la sediul U.M. 02409 Bucureşti, b-dul. Nicolae Grigorescu nr.
12, sector 3. Dosarele de candidat
se vor depune la sediul unităţii,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice. Datele de contact ale
secretariatului -la telefon:
021.324.23.09 int. 115.
l Primăria comunei Balcani
anuntă scoaterea la concurs a
unui post contractual vacant de
sofer I în cadrul compartimentului
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Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă. Probele stabilite
pentru examenul de ocupare sunt:
1. Proba scrisa- în data de 27
martie 2017 ora 10,00 la sediul
instituţiei –Comuna Balcani,
judetul Bacău; 2. Proba practicain data de 29 martie 2017 ora
10,00 la sediul instituţiei –Comuna
Balcani, judetul Bacău; 3. Interviul –in data de 31 martie 2017 ora
10,00 la sediul instituţiei –Comuna
Balcani, judetul Bacău; Condiţii
de participare la concurs: Condiţiile de participare la concurs sunt
cele prevazute de art. 3 din regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor 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 platit din fonduri
publice; participanţii deţin permis
de conducere categoria B si C şi
atestat auto. Dosarele de inscriere
la examenul de ocupare a postului
contractual vacant de şofer I in
cadrul compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenta se pot depune de catre
candidaţi in termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului. Orice alte informaţii privind
condiţiile de înscriere la concurs şi
bibliografie se pot gasi zilnic la
secretarul comisiei, telefon
0234/380680.
l Administrația Serviciilor
Sociale Comunitare cu sediul în
Ploiești, Pta. Eroilor nr. 1A, organizează concurs pentru ocuparea
urmatorului post de executie
vacant din cadrul Căminului de
Bătrâni: 1. INFIRMIERĂ – 1
POST. Condiții de participare: minim studii generale; - absolvent
curs infirmieră. Concursul se va
desfășura la sediul din Piața
Eroilor nr. 1A, după cum urmează:
înscrierile se fac în perioada
03-16.03.2017 intre orele 9.00 14.00; proba scrisă va avea loc în
data de 27.03.2017 ora 9.30; proba
interviu/proba practică va avea loc
în data de 29.03.2017 ora 9.30.
Dosarele de înscriere se depun la
registratura instituției din Pța.
Eroilor nr. 1A si trebuie să conțină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr.
286/2011, actualizată. Condițiile
de participare sunt afișate la sediul
instituției din Pța. Eroilor nr. 1A și
pe site-ul institutiei www.asscploiesti.ro. Relații suplimentare se pot
obține la compartiment Resurse
Umane - tel. 0740178780 sau
0244511137 tasta 120.
l U.A.T. Municipiul Sebeş organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de
execuţie vacantă de: 1.Inspector,
clasa I, grad profesional superior
din cadrul Biroului Colectare
Creanţe Bugetare -Direcţia Venituri -Aparatul de specialitate al
primarului -Id Post: 455882.
Probele stabilite pentru postul de
Inspector, clasa I, grad profesional
superior: proba scrisă şi interviul.
Data, ora şi locul desfăşurării
concursului: -04.04.2017, ora 11:00
Sebeş, sediul Primăriei Municipiului Sebeş -proba scrisă; -data,
ora şi locul desfăşurării interviului
se vor anunţa odată cu afişarea
rezultatelor la proba scrisă;
Termenul de depunere al dosarului de înscriere: -23.03.2017, ora
14.00. Condiţii de participare

pentru postul de Inspector, clasa I,
grad profesional superior din
cadrul Biroului Colectare Creanţe
Bugetare sunt: -candidatul trebuie
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 -privind Statutul
funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
economice, absolvite cu diplomă
de licenţă; -vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;
Condiţiile de participare, bibliografia şi tematica sau alte informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei, la camera 2C
-Resurse Umane.
l Spitalul Municipal „Dr.Gh.
Marinescu”, cu sediul în localitatea Târnăveni, str.Dr.Victor
Babeş, nr.2, judeţul Mureş, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de:
-Asistent medical generalist, 5
posturi pe durată nedeterminată:
-un post la Compartiment Boli
Infecţioase, un post la secţia
Chirurgie generală, un post la
secţia Obstetrică-ginecologie -Sală
de naşteri, un post la secţia Pediatrie, un post la secţia Psihiatrie
Bărbaţi; -Registrator medical la
Compartiment Primiri Urgenţe, 1
post pe durată nedeterminată,
conform HG 286/23.03.2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de
ocupare a posturilor vacante sau
temporar vacante corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din cadrul instituţiilor publice ce
funcţionează sub autoritatea
Consiliului Judeţean Mureş
aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş
nr.269/01.09.2015. Concursul se va
desfăşura astfel: -selecţia dosarelor
de înscriere în perioada
20.03.2017-21.03.2017, până la ora
15.00; -proba scrisă în data de
27.03.2017, ora 9.00; -proba practică în data de 31.03.2017, ora
9.00; -interviul în data de
31.03.2017, ora 12.00. Condiţii
generale de participare la concurs
sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul-cadru la Hotărârea
286/2011. Condiţii speciale de
participare la concurs pentru
posturile de asistent medical generalist: -studii: diplomă de bacalaureat, PL, SSD, S; -vechime în
funcţia de asistent medical generalist de minim 6 luni. Se acceptă
voluntariat. Condiţii speciale de
participare la concurs pentru
postul de registrator medical: 12
clase+diplomă de bacalaureat.
Fără condiţii de vechime. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada:
06.03.2017-17.03.2017, la sediul
S p i t a l u l u i M u n i c i p a l „ D r.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni.
Relaţii suplimentare la sediul:
S p i t a l u l u i M u n i c i p a l „ D r.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni,
telefon: 0265.446.161, interior:
150, fax: 0265.446.156.
l Primăria Comunei Cosoba, cu
sediul în localitatea Cosoba, str.
Principală, nr.344, judeţul Giurgiu,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Administrator public:
1, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
27.03.2017, ora 10.00; -proba

interviu în data de 29.03.2017, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: studii juridice şi/sau administrative; -vechime: în administraţia publică locală/centrală de 4
ani; -aptitudini legate de procesul
decizional, de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză,
planificare şi acţiune strategică,
control şi depistare a deficienţelor,
capacitate relaţională cu funcţionarii publici şi contractuali din
cadrul Primăriei Comunei Cosoba,
cu primarul şi viceprimarul; -capacitate de exprimare la nivel mediu
a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză sau franceză);
-disponibilitate pentru lucru în
condiţii de stres şi pentru program
prelungit; -cunoştinţe operare PC
-Word, Excel, Internet; -abilităţi
de mediere, negociere, consiliere şi
îndrumare. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Cosoba.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Cosoba,
persoană de contact: Ilie Reta
Mariana, telefon: 0246.253.739,
fax: 0246.253.887, e-mail: primariacosoba@yahoo.com.
l Primăria Comunei Oinacu,
judeţul Giurgiu, scoate la concurs
1 post vacant de referent în cadrul
Compartimentului Salubrizare,
funcţie contractuală, studii medii,
treapta II. 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,
până la data de 17.03.2017, ora
15.00. Pentru relaţii suplimentare
vă puteţi adresa domnului
Mihalcea Ion, secretar comună, la
tel.0246.239.143. Angajarea se va
face cu contract de muncă pe
durată nedeterminată. Concursul
pentru ocuparea acestui post 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, ceea ce
reprezintă data de 22.03.2017; 2)
proba scrisă se va desfăşura pe
data de 27.03.2017, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Oinacu,
din strada DJ507, nr.60; 3)interviul: 29.03.2017, ora 10.00.
Condiţii specifice de participare:
-pentru postul de referent în
cadrul compartimentului Salubrizare, candidaţii trebuie să aibă o
vechime de cel puţin 25 de ani şi o
vechime de peste 3 ani în domeniul salubrizării, de asemenea să se
adapteze bine la condiţii de stres,
muncă de teren şi la relaţiile cu
publicul. Candidaţii vor depune la
dosar: -cererea de înscriere; -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;
-fişă medicală. Bibliografia se
poate lua de la domnul Mihalcea
Ion, secretarul comunei Oinacu,
telefon: 0246.239.143.
l Primăria Comunei Dumbrăveşti, judeţul Prahova, organizează
concurs în data de 27.03.2017, ora
11.00, proba scrisă, şi 30.03.2017,
proba orală, ora 11.00, pentru
ocuparea pe perioadă nedetermi-

nată a 3 (trei) funcţii de execuţie
contractuale vacante de:
-inspector, clasa I, grad profesional
II, în Serviciul financiar contabil
achiziţii publice şi gestionare a
patrimoniului; -inspector, clasa I,
grad profesional II, compartiment
administraţie locală; -referent,
clasa III, treapta profesională I,
Serviciu financiar contabil achiziţii
publice şi gestionare a patrimoniului. Condiţiile de participare la
concurs sunt următoarele:
-condiţii generale: prevăzute în
art.3 din HG nr.286/2011; -condiţii
specifice: -Pentru postul de
inspector, clasa I, grad profesional
II, în Serviciul financiar contabil
achiziţii publice şi gestionare a
patrimoniului: -studii: superioare
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă a acesteia în domeniul
informatică; -vechime în specialitatea studiilor absolvite: un an.
-Pentru postul de inspector, clasa I,
grad profesional II, compartiment
administraţie locală: -studii: superioare absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă a acesteia
în domeniul Ştiinte Administrative; -vechime: în specialitatea
studiilor absolvite: minim 3 ani în
specialitatea studiilor absolvite;
-Pentru postul de referent, clasa
III, treapta profesională I, Serviciul financiar contabil achiziţii
publice şi gestionare a patrimoniului: -studii: medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime: în specialitatea studiilor
absolvite: minim un an. Acte nece-

sare: -copia actului de identitate;
-formular de înscriere; -copia
diplomei de studii şi a altor acte
care atestă efectuarea unor specializări; -copia carnetului de muncă
sau, după caz, adeverinţa care să
ateste vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitate; -cazier judiciar
(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere cu
obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a
concursului); -adeverinţă care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare. Dosarele se depun până la
data de 17.03.2017, ora 15.00, la
Primăria Comunei Dumbrăveştisecretarul comisiei. Relaţii suplim e n t a r e l a n r. d e t e l e f o n :
0244.226.057.
l Centrul Judeţean De Cultură
Dâmboviţa Târgovişte, str. Al. I.
Cuza, nr. 15 anunţă organizarea
concursului pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, a unui
post contractual vacant de şofer nivel de execuţie în cadrul
Compartimentului Tehnic, Gospodărire, Întreţinere şi Deservire.
Condiţii generale: potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
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personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice din 23.03.2011, aprobat
prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice: Absolvenţi de
studii medii; Permis categoria B,
C+E şi D+E; Atestat pentru transport persoane; Card tahograf;
Adeverinţă medicina muncii din
care să reiasă că este apt pentru
muncă; Vechime în transportul de
persoane – minim 5 ani. Concursul
se va desfăşura conform calendarului următor: Perioada depunerii
dosarelor de înscriere: 3 – 17
martie 2017, între orele 8:00 16:00. Selecţia dosarelor: 20 – 21
martie 2017. Proba scrisă: 27
martie 2017, ora 10:00. Interviul:
data şi ora vor fi comunicate ulterior. Locul desfăşurării concursului: Centrul Judeţean de Cultură
Dâmboviţa, Târgovişte, str. Al. I
Cuza, nr. 15, judeţ Dâmboviţa.
Informaţii suplimentare: Secretariatul Centrului Judeţean de
Cultură Dâmboviţa, telefon 0245
613112.
l Scoala Gimnaziala Comuna
Podenii Noi cu sediul in: loc
Podenii Noi, str. Principala, nr. 46,
jud. Prahova, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual aprobat prin H.G. nr.
286/2011. Denumirea postuluimecanic intretinere 1 norma -post
vacant contractual pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice
de participare la concurs: -nivelul
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studiilor: Scoala Profesionala /
Liceu; -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării
postului: -3 ANI. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 27.03.2017
ora 10 la sediul institutiei. Proba
practică:- data de 27.03.2017 ora
12 la sediul institutiei. Proba de
interviu:- data de 27.03.2017, ora
14 la sediul institutiei. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afisare, la
sediul institutiei. Date contact:
Prof. Nedelcu Iuliana tel.:
0724975147
l U.A.T. Municipiul Sebeş organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de
execuţie vacantă de: 1.Consilier,
clasa I,grad profesional superior
din cadrul Compartimentului
Proiecte cu Finanţare Internă şi
Internaţională -Direcţia Tehnică
-Aparatul de specialitate al primarului -Id Post:455891. Probele
stabilite pentru postul de Consilier,
clasa I, grad profesional superior
în cadrul Comp. Proiecte cu
Finanţare Internă şi Internaţională: proba scrisă şi interviul.
Data, ora şi locul desfăşurării
concursului: -03.04.2017, ora 11:00
-sediul Primăriei Municipiului
Sebeş –proba scrisă; -data, ora şi
locul desfăşurării interviului se vor
anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă; Termenul de
depunere al dosarului de înscriere:
–23.03 .2017, ora 14,00. Condiţii
de participare pentru postul de
Consilier, clasa I, grad profesional
superior din cadrul Compartimentului Proiecte cu Finanţare Internă
şi Internaţională: -candidatul
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 -privind
Statutul funcţionarilor publici cu
modificările şi completările ulterioare; -studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă. -vechime
în specialitatea studiilor: minim 9
ani. Condiţii specifice: -experienţă
într-o poziţie de coordonator de
proiect cu finanţare internaţională
-minim 1 an; -curs de specializare
sau perfecţionare autorizat
-manager de proiect; -cunoaşterea
limbii engleze -nivel avansat scis,
citit, vorbit. Condiţiile de participare, bibliografia şi tematica sau
alte informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei, la
camera 2C-Resurse Umane.

VÂNZĂRI CASE-VILE
l PERSOANĂ FIZICĂ, VÂND
VILĂ ÎN HERĂSTRĂU, SUPRAFAŢA 560MP, CU SUBSOL,
P+1+M, CURTE ŞI GRĂDINĂ
S T I L J A P O N E Z 2 1 5 M P.
CONSTRUCŢIE PE STRUCTURĂ METALICĂ REZISTENTĂ LA CUTREMURE DE
PÂNĂ LA 8-9 GRADE SCARA
RICHTER. ARHITECTUL ŞI
DESIGNERUL DIN GERMANIA. PRET: 1.500.000EURO.
TEL.0755.056.800.

CITAȚII
l Intimatul Stanciu Alin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Timişoara, Aleea Dorobanţilor,
nr.16, Jud.Timiş, în prezent cu
domiciliul necunoscut, este
chemat în judecată la Judecătoria
Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr.
2A, de către petenta Direcţia
Fiscală a Municipiului Timişoara

pentru termenul de judecată din
data de 22.03.3017, Completul 12
sala 326, având ca obiect înlocuire
amendă cu muncă în folosul
comunităţii.
l Ionescu Octavian Întreprindere
Individuală, cu ultimul sediu
cunoscut în loc. Slobozia, str. Aurel
Vlaicu, nr. 8A, judeţul Ialomiţa,
înregistrată la Oficiul Registrul
Comerţului sub nr. F21/182/2012,
având CUI: 29970430, este citat la
Judecătoria Slobozia pe data de
23.03.2017, ora 8.30, în calitate de
pârât în dosarul nr. 4842/312/2016,
având ca obiect pretenţii, cu reclamanta SC Moviplast SRL.
l Domnul Gruber Iosif Sorin cu
domiciliul în Deva, Bulevardul
Nicolae Bălcescu, blocul 16A,
scara C, apartamentul 22, judetul
Hunedoara este citat la judecătoria Deva în data de 29 martie
2017 ora-10 în dosarul
1787/221/2016 pentru majorare
pensie de întreţinere.
l Numiţii Prisecaru Gheorghiță și
Prisecaru Lidia, domiciliați în mun.
Iași, bld. Dacia, nr. 23, bl.B6, sc.
DB2, et. 2, ap. 2, jud.Iași, sunt citaţi
(chemaţi) în data de 21.03.2017,
ora 9.00, la Tribunalul Iaşi, cu
sediul în municipiul Iaşi, str. Elena
Doamna, nr.1A, Completul D 12
ca, camera S. VII- etaj IV, în calitate de pârâţi în dosarul
nr.5300/99/2016, având ca obiect
anulare act administrativ, reclamanta fiind RA Aeroportul Iaşi.
l Domnul Stanescu Janica Misu,
identificat cu CNP
1590324221233, cu ultimul domiciliu cunoscut in loc. satul Lunca
Cetatuii, str. Ghioceilor, nr.77,
Ciurea, jud. Iasi, este chemat la
Judecatoria Iasi, cu sediul Iaşi,
jud. Iasi, Completul Completul
C07, camera Sala 4 - Camera de
consiliu, în ziua de 28.03.2017, ora
08:30, in calitate de Pârât, în
proces cu EON Energie Romania
SA în calitate de Reclamant,
cerere de valoare redusă, dosar nr.
28912/245/2016.
l Domnul Lău Gheorghe-Viorel, domiciliat in sat Rediu,
comuna Rediu, judetul Iasi, in
calitate de parat, este chemat in
judecata in data de 20 Martie
2017, orele 8:30, la Judecatoria
Iasi, Completul C36m, in cauza
civila nr. 18469/245/2015, avand ca
obiect exercitarea autoritatii parintesti; stabilire domiciliu minor;
obligare la plata pensiei de intretinere, de catre reclamanta Gheorghică Mihaela.
l Georgescu Marius cu domiciliul
necunoscut este citat pe data de
24.03.2017, orele 08:00, la sediul
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biroului Societate Profesională
Notarială Ivan Constantin şi Ivan
Ştefan, sediul Ploieşti, strada
Ştefan cel Mare, nr.1, judeţul
Prahova, tel 0244.526.312, fax.
0244.515.897, e-mail office@notariativan.ro, în cauza succesorală
privind pe defunctul Georgescu
Alexandru, fost cu ultimul domiciliu în comuna Puchenii Mari, sat
Puchenii Moşneni, decedat la data
17.05.2016, neprezentarea atrage
înlăturarea de la succesiune
l Autoritatea publică locală a
Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr. 421/2002,
citează public proprietarul/ deţinătorul vehiculului, aflat pe domeniul public, pentru luarea
măsurilor de eliberare a domeniului public, pentru vehiculul:
Volkswagen Transporter, culoare
albă cu portocaliu, aflat pe str. Ilie
Oprea nr. 1-1A. În caz contrar se
va dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea şi
depozitarea într-un loc special
amenajat, respectiv şos. Berceni
Fort 5, sector 4, Bucureşti.
l Enache Mihai Cătălin şi Enache
Daniel chemăm în judecată pe
Nicolae (fostă Enache) Viorica în
calitate de pârât cu domiciliul în
str. Cap. Ivan Anghelache nr. 28,
bloc M21, sc.1, et. 5, ap. 32, sector
5, Bucureşti, cu dosarul
22886/302/2016 la Judecătoria
Sector 5 Bucureşti din str. Splaiul
Independenţei nr. 5, sector 4, la
data de 30 martie 2017 ora 13.30
pentru pretenţii.
l Se citează pentru dezbatere
succesorală după defunctul Turcu
Georgel Romulus numita Turcu
Liliana Mirela, cu ultima adresă
cunoscută în Braşov, str. Spicului,
nr. 16, bl. 53, sc. A, ap. 27, la sediul
Biroului Notarial Socaciu George,
Codlea, str. Lungă, nr. 131, pentru
data de 31 martie 2017, între orele
11 -12.

DIVERSE
l Dumitru Gheorghe, avand
domiciliul in Berceni judet Ilfov,
titulari ai planului P.U.Z.ansamblu locuinte P+1E+M,
functiuni complementare, amenajare circulatii, asigurarea utilitatilor, localitatea Berceni, T.11, P.
31/27, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni
pana joi intre orele 09:00-11:00.
Observatii si sugesti se primesc/in
scris/la sediul A.P.M.I. in termen
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0 1. Proprietate industrială compusă din teren - 23.810 mp și clădiri (fosta
Fabrică de pâine). Bunul este situat în localitatea Caransebeș, str. A.I. Cuza, nr. 9,
jud. Caraș-Severin. Preţul de pornire al licitaţiei este de 408.500 euro.

În cazul în care bunurile nu vor ﬁ valoriﬁcate la data de 13.01.2017, următoarele
licitaţii vor avea loc în zilele: 20.01.2017, 27.01.2017, 03.02.2017, 10.02.2017.

de 15 zile de la data publicarii
anuntului.
l Nica Maria, Tigmeanu Floarea,
Rosu Alexandrina, avand domiciliul in judetul Ilfov comuna
Berceni, titular al planului
P.U.Z.- ansamblu locuinte
P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii, asigurarea utilitatilor localitatea
Berceni, T.24, P.57/2/7,6, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni
pana joi intre orele 09:00-11:00.
Observatii si sugesti se primesc/in
scris/la sediul A.P.M.I. in termen
de 15 zile de la data publicarii
anuntului.
l Administratorul judiciar Dinu,
Urse şi Asociaţii SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolvenţei
prevăzută de Legea nr.85/2014,
împotriva debitoarei S.C. Gasoil
Service S.R.L. cu sediul în Loc.
Băicoi, Oraş Băicoi, Str. Republicii
nr.108, Corp C2, judeţul Prahova,
J29/188/2009, CUI 25054553, în
dosarul 934/105/2017 aflat pe rolul
Tribunalului Prahova, Secţia a II-a
Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra
averii debitorului -07.04.2017,
termenul de verificare a creanţelor,
de întocmire şi publicare în BPI a
tabelului preliminar de creanţe
-27.04.2017, termenul de definitivare a tabelului creantelor
-22.05.2017. Următorul termen de
judecată a fost fixat pentru data
de 04.05.2017. Pentru relaţii:
021.318.74.25.
l Borcan Ghiorghe, avand domiciliul in Bucuresti, str. Lotrioara,
nr. 7, bl.V32, sc.5, et.5, ap. 177,
sector. 4, titular al planului
P. U . Z . - a n s a m b l u l o c u i n t e
P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii, asigurarea utilitatilor localitatea
Berceni, T.24, P.57/2/8, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului Ilfov din Aleea
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul
Juridic. Citație. Doamna Enciu
Adriana Claudia, domiciliată în
com. Izvoarele, sat Petru
Rareș, jud. Giurgiu, sunteți
chemată în instanță, în data
de 07.03.2017, ora 08.30, la
Judecătoria Giurgiu, cu sediul
în str. Episcopiei, nr. 13, sala 4,
camera sala 4, Complet CN 4,
pentru a participa în calitate
de pârât la judecarea dosarului numărul 13533/236/
2014 aﬂat pe rolul acestei
instanțe, având ca obiect
partaj bunuri comune, în
contradictoriu cu Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu.

Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector.6, de luni
pana joi intre orele 09:00-11:00.
Observatii si sugesti se primesc/in
scris/la sediul A.P.M.I. in termen
de 15 zile de la data publicarii
anuntului.
l SC Keystone Development
SRL, avand sediul in:Bucuresti,
str.Elena Cuza, nr.31, cam.2,
sector.4, titular al planului
P. U . Z . - a n s a m b l u l o c u i n t e
P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii, asigurarea utilitatilor localitatea
Berceni, T.11, P.31/29, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector.6, de luni
pana joi intre orele 09:00-11:00.
Observatii si sugesti se primesc/ in
scris /la sediul A.P.M.I. in termen
de 15.zile de la data publicarii
anuntului.
l Lautaru Liliana, avand domiciliul in Bucuresti, str. Petre Ispirescu, nr. 19, bl. M213, ap. 26,
sector. 5, titular al planului
P.U.Z.– amenajare cimitir– loc de
veci, amplasat in localitatea
Bragadiru, str. Diamantului, nr.
216, judetul Ilfov, Tarla 17,
Parcela 89/39/3, anunta publicul
interesat asupra Deciziei etapei de
incadrare luata in cadrul sedintei
Comitetului Special constituit din
data de 01.03.2017, urmand ca
prima versiune a planului sa fie
supusa procedurii de adoptare de
catre autoritatile competente /fara
aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc/ in scris/
la sediul A.P.M.Ilfov (tel.
021/4301523) in termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anuntului.
l Control Trading SRL, societate
in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, organizeaza selectie de oferte privind
preluarea intregii arhive a societatii, in cantitate de 102 ml,
compusa din documente contabile,
de personal si tot ce tine de activitatea unei societatii, in vederea
prelucrarii, legarii, pastrarii,
conservarii si utilizarii documentelor detinute pentru eliberarea de
adeverinte fostilor salariati, in
conformitate cu legislatia in
vigoare. Societatile interesate pot
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Giurgiu. Serviciul Juridic. Citație. Doamnul Enciu Cosmin
Mihai, domiciliat în com. Izvoarele, sat Petru Rareș, jud.
Giurgiu, sunteți chemat în
instanță, în data de 07.03.
2017, ora 08,30, la Judecătoria Giurgiu, cu sediul în str.
Episcopiei, nr. 13, sala 4,
camera sala 4, Complet CN 4,
pentru a participa în calitate
de pârât la judecarea dosarului numărul 13533/236/
2014 aﬂat pe rolul acestei
instanțe, având ca obiect
partaj bunuri comune, în
contradictoriu cu Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu.

transmite oferta, insotita de toate
autorizatiile aferente serviciilor,
lichidatorului judiciar la sediul
acestuia din Ploiesti, Str. Gheorghe
Doja, nr.30, et.10, ap.31, Judetul
Prahova, pana la data de
06.03.2017 ora 09:00. Plata contravalorii serviciilor ofertantului ce
va fi declarant castigator, urmeaza
a fi efectuata intr-un termen de
maxim 12 luni de la data predarii
arhivei, perioada in care se estimeaza ca vor exista sumele necesare pentru plata serviciilor,
sumele urmand a fi obtinute din
valorificarea bunurilor/recuperarea creantelor.
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 SC Anconi
Construct SRL cu sediul în București, Șos. București-Ploiești, Nr.
17, Sector 1, J40/7797/2008, CUI
RO14962773, în dosarul
3545/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a
Civilă. Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor asupra averii debitorului 31.03.2017, termenul de
verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului
preliminar de creanțe 20.04.2017,
termenul de definitivare a tabelului creanțelor 15.05.2017. Următorul termen de judecată a fost
fixat pentru data de 17.05.2017.
Pentru relații: 021.318.74.25.

NOTIFICĂRI
l Just Insolv SPRL, lichidator
j u d i c i a r i n d o s a r u l n r.
2818/105/2016 al Tribunalului
Prahova, notifică deschiderea
intrarii in procedura simplificata a
falimentului a debitoarei SC
Narsam Invest SRL conform
Sentinței nr. 1161/18.12.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Consiliul de Administraţie al societăţii ICPET
TURBO S.A. cu sediul în Bucureşti, sector 4, Şos. Berceni nr. 104,
C.U.I. RO16951576,
J40/18782/2004, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor din societatea
ICPET TURBO S.A. pentru data
de 3 aprilie 2017 ora 15.00 la
sediul din Bucureşti, sector 4, şos.
Berceni nr. 104. În cazul neîntrunirii cvorumului, a doua convoMinisterul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul
Juridic. Citație. Doamna Enciu
Adriana Claudia, domiciliată în
Mun. București, str. Barbu
Ștefănescu Delavrancea, nr.
2A, etaj 3, ap. 22, Sector 1,
sunteți chemată în instanță, în
data de 07.03.2017, ora
08.30, la Judecătoria Giurgiu,
cu sediul în str. Episcopiei, nr.
13, sala 4, camera sala 4,
Complet CN 4, pentru a participa în calitate de pârât la
judecarea dosarului numărul
13533/236/2014 aﬂat pe rolul
acestei instanțe, având ca
obiect partaj bunuri comune,
în contradictoriu cu Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
care este fixată în data 5 aprilie
2017 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
Ordinea de zi pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea: 1. Reconsultarea privind vânzarea
imobilului în suprafaţă de 212 mp
ce face parte din Construcţia C3
Bază de Microproducţie –etaj,
identificat cu nr. cadastral
205243-C3 înscris în CF 205243C3, împreună cu cota indiviză de
11,58% adică 10,39 mp, culoar
aflat la parterul aceluiaşi imobil,
situat în Bucureşti, şos. Berceni nr.
104, sector 4, în vederea aprobării
unui preţ de 50.000 euro. Preşedinte Consiliu de Administraţie
Ing. Victor Mihail Andreian.
l Subsemnatul Deaconu
Gheorghe, în calitate de administrator unic al S.C. Autopilotaj S.A.,
cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Calea
lui Traian, nr. 92, județul Vâlcea,
înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului al Județului Vâlcea cu
nr. J38/985/1991, Cod Unic de
Înregistrare RO1472559, în temeiul
legii 31/1991, cu modificările și
completările legilor în vigoare,
convoacă: Adunarea generală în
ședință ordinară, în data de
05.04.2017. Ședința are următoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea raportului administratorului și comisiei
de cenzori pe 2016; 2. Analiza și
aprobarea situațiilor financiare
anuale pe anul 2016, precum și
indicatorii economico – financiari.
3. Aprobarea contului de profit și
pierdere. 4. Aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2017.
5. Alegerea cenzorilor și a cenzorului supleant. 6. Diverse. În cazul
în care la data 05.04.2017 nu se
întrunește cvorum legal, Adunarea
Generală Ordinară se va ține a
doua zi la aceeași oră, la sediul
societății, cu aceeași ordine de zi.
La ședință vor participa acționarii
înscriși în Registrul Acționarilor la
data de 31.03.2017 sau reprezentanți ai acestora cu procură prin
notariat.
l Consiliul de Administratie al SC
Contactoare SA, cu sediul in
Buzau, str. Mesteacanului nr.10,
judetul Buzau, intrunit in sedinta
din data de 01.03.2017, in temeiul
prevederilor legale si ale Actului
Constitutiv, convoaca:Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor,
care va avea loc in data de
04.04.2017, ora 10.30, la sediul
societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de
24.03.2017, care constituie data de
referinta a prezentei adunari.In
cazul in care la data mentionata
mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea
adunarii, aceasta va avea loc in
data de 05.04.2017, la aceeasi ora si
in acelasi loc.Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor va avea
urmatoarea ordine de zi: 1.
Numirea auditorului financiar
extern al S.C. Contactoare S.A.
Stabilirea duratei mandatului si
imputernicirea Consiliului de
Administratie pentru semnarea
contractului de audit. 2. Aprobarea datei de 28.04.2017 ca data
de inregistrare, respectiv pentru
identificarea actionarilor asupra
carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor, potrivit art.238 din
Legea nr.297/2004 privind piata de
capital, si a datei de 27.04.2017 ca
“ex-date”, conform prevederilor
Regulamentului ASF nr.13/2014.3.
Imputernicirea domnului av.
Cercel Claudiu George sa efec-

tueze formalitatile cerute de lege
pentru inregistrare, publicitate,
opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.Documentele, materialele informative si proiectele de
hotarari ale AGOA referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi
se pot consulta pe website-ul societatii la adresa www.contactoare .ro
sau le sediul societatii, cu 30 de zile
inainte de data tinerii AGOA.Unul
sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel
putin 5% din capitalul social, au
dreptul:- de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunarii generale,
cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de justificare sau de un
proiect de hotarare propus spre
adoptare adunarii generale;- de a
prezenta proiecte de hotarari
pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunarilor generale. Data
limita pana la care actionarii isi
pot exercita drepturile mentionate
mai sus este stabilita la cel mult 15
zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.Fiecare actionar,
persoana fizica sau juridica, are
dreptul sa adreseze intrebari
privind punctele de pe ordinea de
zi a adunarii generale. Societatea
poate raspunde inclusiv prin
postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.contactoare.ro.
În vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei
persoane care adresează întrebări
sau solicita completarea ordinii de
zi, persoana in cauza are obligatia
sa anexeze solicitarii documente
care îi atestă identitatea (pentru
persoana fizica: copie BI/CI,
pentru persoana juridica: copie BI/
CI reprezentant legal si certificat
constatator eliberat de Registrul
Comertului sau un act emis de o
autoritate competenta, in care
actionarul este inmatriculat legal,
cu cel mult 3 luni inainte de
AGOA), precum si extrasul de cont
din care rezulta calitate de actionar
si numarul de actiuni detinute,
emis de Depozitarul Central sau,
dupa caz, de catre participantii
definiti la art.168 alin.1 lit.b) din
Legea nr.297/2004, care furnizeaza
servicii de custodie.Propunerile de
completare a ordinii de zi sau
intrebarile actionarilor, mentionate
in alineatele precedente vor putea
fi transmise in scris, prin posta sau
serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule,
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
04.04.2017. Dosarele de cadidati
pentru functia de auditor financiar,
intocmite in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, se vor
depune la sediul societatii pana cel
tarziu la data de 17.03.2017, ora
15.00.Dosarele depuse dupa
aceasta data nu vor fi luate in
considerare.Actionarii inscrisi in
registrul actionarilor la data de
referinta pot participa la adunarea
generala ordinara direct sau pot fi
reprezentati de alte persoane, pe
baza unei imputerniciri speciale
sau generale, sau pot vota prin
corespondenta conform procedurii
afisate pe website-ul societatii
www.contactoare.ro. Formularele
de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta,
completate cu numele sau denumirea candidatilor pentru functia
de auditor financiar, vor putea fi
obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 20.03.2017, in
zilele lucratoare, intre orele 9:0015:00 sau de pe website-ul www.
contactoare.ro.Accesul actionarilor,

persoane fizice, indreptatiti sa
participe la adunarea generala este
permis prin simpla proba a identitatii acestora. Actionarii persoane
juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu
actul de identitate si pe baza listei
actionarilor la data de referinta,
primita de emitent de la Depozitarul Central.In cazul votului prin
corespondenta, formularele de vot,
completate si semnate, impreuna
cu copia actului de identitate
valabil al actionarului (in cazul
persoanelor fizice, buletin/carte de
identitate/pasaport, respectiv, in
cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi
transmise la sediul Societatii prin
servicii de curierat, astfel incat sa
fie inregistrate ca primite la registratura cu 48 de ore inainte de data
si ora tinerii adunarii generale,
intr-un plic inchis, cu mentiunea
scrisa in clar si cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04 APRILIE
2017”.Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta
imputernicirea speciala/generala,
completata si semnata, impreuna
cu copia actului de identitate
valabil al actionarului (in cazul
persoanelor fizice, buletin/carte de
identitate/pasaport, respectiv, in
cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate /pasaportul reprezentantului legal) care
vor fi transmise la sediul Societatii
prin servicii de curierat, astfel incat
sa fie inregistrate ca primite la
registratura cu 48 de ore inainte de
data si ora tinerii adunarii generale, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04 APRILIE
2017”.Informatii suplimentare se
pot obtine zilnic, intre orele 10:0014:00 de la sediul societatii, dupa
data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei -partea
a-IV-a - persoana de contact av.
Cercel Claudiu George, telefon
0238/710.933 sau 0741.089.106.

LICITAȚII
l Dorobantu Los Andes SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietatea debitoarei situata in Ploiesti, str.
Marasesti, nr. 216, Prahova
compusa din spatiu comercial cu
Scd de 127 mp, Sud de 102,56 mp
si teren intravilan in suprafata de
500 mp la pretul de 80.000 euro.
Licitaţia va avea loc în data de
10.03.2017, ora 13/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua
de 17.03.2017 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Debitorul SC Tamina 2003 SRL
cu sediul social în Dr. Tr. Severin,
str. Gh. Ionescu Şişeşti, nr. 45, bl.
IA3, sc. 3, ap. 12, jud. Mehedinţi,
J25/92/2003, CIF:15251701, aflată
în procedură de faliment în dosar
nr. 6068/101/2011 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL, cu sediul profesional ales în
localitatea Dr.Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare: - Bunul
imobil - proprietate imobiliară de
tip mixt rezidenţial – productiv –

teren şi casa - aflată în localitatea
Dr. Tr. Severin str. Walter Mărăcineanu, nr. 81, jud.Mehedinţi, teren
in suprafata de 1191 mp, casa cu
regim de inaltime P+M cu Aria
construta de 279.50 mp, Arie
desfasurata de 302.95 mp si Aria
Utila de 224.98 mp, CF 52544, CF
vechi 15936, nr. cadastral 7476, la
preţul de 49530,00 euro fara
T.V.A. (58.940,70 euro TVA
inclus). Licitaţia va avea loc în
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi,
la data de 15.03.2017 orele 12:oo.
Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea la banca,
până la data începerii licitaţiei, a
unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire a licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini. Relaţii
la telefon 0742592183 sau
0252354399.
l Anunţ de participare privind
delegarea gestiunii serviciilor
comunitare de utilităţi publice –
licitaţie publică deschisă: 1. Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi de fax, adresa de e-mail
ale delegatarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna
Miceşti, cu sediul în Sat Miceşti,
Strada Principală, Comuna
Miceşti, Judeţul Argeş, cod poştal
117465, cod de identificare fiscală
4318474, Tel./Fax: 0248234002,
e-mail primaria.micesti@yahoo.
com. 2. Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune: Hotărârea Consiliului Local Miceşti
nr.38/16.11.2015 privind aprobarea
documentaţiei pentru delegarea
gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă al comunei
Miceşti; Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Miceşti nr. 16
din 04.10.2016 privind aprobarea
modificării si completării Hotărârii
Consiliului Local al Comunei
Miceşti Nr. 38 / 16.11.2015 privind
aprobarea documentaţiei pentru
delegarea gestiunii Serviciului
public de alimentare cu apă al
comunei Miceşti; HG nr. 717/2008
pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea,
derularea si atribuirea contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilitati publice, a
criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare
de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii
serviciilor comunitare de utilitati
publice. 3. Aria teritorială unde
urmează a se presta/furniza serviciul/activitatea: Teritoriul administrativ al Comunei Miceşti din
Judeţul Argeş. 4. Activitatea/
serviciul care urmează să fie
prestată/ prestat/ furnizată/
furnizat detaliat pe activităţi:
Delegarea de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apă
al comunei Miceşti din Judeţul
Argeş. 5. Durata contractului de
delegare a gestiunii: 1 an. 6. Denumirea, numărul de telefon şi de
fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate
solicita documentaţia de delegare,
precum şi modalităţile de obţinere
a documentaţiei: Primăria
Comunei Miceşti, Sat Miceşti, Str.
Principală, Comuna Miceşti,
J u d e ţ u l A r g e ş , Te l . / F a x :
0248234002, e-mail: primaria.
micesti@yahoo.com. Documentaţia poate fi obţinută în una
dintre următoarele modalităţi: pe
site-ul propriu: www.comunamicesti.ro, de la sediul Primăria
Comunei Miceşti. 7. Dacă este
cazul, costul şi condiţiile de plată
în vederea obţinerii documentaţiei de delegare: Documentaţia de

atribuire poate fi obţinută în urma
unei solicitări scrise. 8. Termenul
limită de depunere a ofertelor,
data şi ora, adresa la care se
depun / transmit ofertele:
20.04.2017, ora 16 – Primăria
Comunei Miceşti, Sat Miceşti, Str.
Principală, Comuna Miceşti,
Judeţul Argeş, la Registratură. 9.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 21.04.2017, ora 10 - la sediul
Primăriei Comunei Miceşti: Sat
Miceşti, Str. Principală, Comuna
Miceşti, Judeţul Argeş. 10. Dacă
este cazul, garanţiile solicitate: 250
lei. 11. Durata de valabilitate a
ofertei: 90 de zile calendaristice de
la data depunerii ofertelor. 12.
Pagina web pe care este disponibilă documentaţia: www.comunamicesti.ro.
l Subscrisa S.C. Vadris Trading
S.R.L. -în faliment, cu sediul in
Drobeta Turnu Severin, str.
Constantin Brancoveanu, nr.195,
jud. Mehedinti, Nr. Reg. Com.
J25/278/2010 CUI RO8681153
face cunoscut faptul că în data de
17.03.2017, ora 11 va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
localitatea Reșița, str. Horea, bl.
A2, parter, jud. Caraș-Severin,
licitația publică cu strigare privind
vânzarea în bloc următoarelor
bunuri imobile: 1.Spațiu comercial
(C1) -arie construită 708mp; 2.
Spațiu comercial (C2) -arie
construită 668 mp; 3.Showroom și
service auto (C3) -arie construită
1.021mp; 4. Spațiu depozitare (C4)
-arie construită 434 mp; 5.Punct
termic (C5) -are construită 22mp.
Bunurile sunt situate în localitatea
Caransebeș, Calea Severinului,
nr.7, jud. Caraș-Severin. Prețul de
pornire al licitației este de 734.000
euro. Caietul de sarcini se poate
achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 800
lei. Data limită de cumpărare a
Caietului de sarcini și înscrierea la
licitație este cu o zi înainte de data
licitației. Garanția de participare
la licitație este de 10% din prețul
de pornire al licitației. În cazul în
care bunurile nu vor fi valorificate
la data de 17.03.2017, următoarele
licitații vor avea loc în zilele:
24.03.2017, 31.03.2017, 07.04.2017,
14.04.2017. Informații suplimentare se pot obține la telefon
0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
l Debitorul SC Recisev Plast
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin,
str. Padeș, nr. 6, jud. Mehedinţi,
J25/169/2011, CIF: 28399034,
aflata în procedură de faliment in
bankruptcy, en faillite în dosar nr.
3395/101/2014 prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL scoate la vânzare: - Masina
de macinat mase plastice Shredder JB/T8680 la preţul de
172.422,00 lei, - Moara de macinat
mase plastice Shredder Amis
Zerma la pretul de 257.787,00 lei,
- Extruder suf lare polietilena
Ruian Jinda SJ 700 la pretul de
104.746,00 lei; - Echipament
confectionare ambalaje pe role
Ruian Jinda GBDR 700 la pretul
de 70.383,00 lei, - Echipament
confectionare ambalaje primare
GBDR 900 la pretul de 85.190,00
lei; - Echipament de imprimare
flexografica polietilena RuianJinda YT-4- 600 la pretul de
44.132,00 lei. Masina de confectionat clisee flexografice Saizhou
XU N300T la pretul de 11.147,00
lei. Preturile nu contin TVA. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
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dinţi la data de 14.03.2017 orele
12:00. Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei și să
achiziționeze caietul de sarcină în
suma de 1000,00 lei cu cel putin 2
ore inainate de ora licitatiei.
Contul unic de insolvență al debit o a r e i
e s t e :
RO26CARP026001034072 RO01
deschis la Banca Carpatica Sucursala Dr. Tr. Severin. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută
de lege. Relaţii la sediul lichidatorului judiciar telefon 0742592183,
tel./fax: 0252354399 sau la adresa
de email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.

PIERDERI
l Declar pe propria raspundere
ca am pierdut carnetul de student
pe numele meu, Kerekes Eszter,
eliberat de Universitatea-Babes
Bolyai. Declar nul.
l Morma Mădălin Dumitru
declar pierdută cartelă tahograf şi
atestat transport marfă şi persoane
eliberate de I.S.C.T.R. Gorj. Se
declară nule!
l Pierdut Carte de identitate
JO74697 a autovehiculului motocicletă Kawasaki Ninja, pe numele
Bocancea Romică, din Piteşti. Se
declară nulă.
l SC Takumi Software SRL cu
sediul in Bd. Basarabia nr. 250
avand CUI 29592709, declar
pierdut certificat inregistrare al
firmei. Declar nul.
l Albu Elena Maria I.I., CUI
25302829, F06/247/2009, cartier
Unirea nr. 48, Jud. BistrițaNăsăud, pierdut certificat
constatator. Îl declar nul.

l Pierdut atestat ADR+atestat
marfă pe numele Ciucă Daniel
Claudiu. Se declară nule.
l Pierdut Atestat de marfă, seria
0034017001, eliberat de ARR Dolj,
aparţinând Tătulea Cosmin
Alexandru. Se declară nul.
l S.C. Green Power Distribution
S.R.L., adresa în Bucureşti, strada
Aleea Covasna nr.2, C.U.I.
11059917, J40/5252/1998, pierdut
chitanţier seria GPDC nr. 250951
până la 251000, din care se
anulează chitanţele ştampilate de
la 250962 până la 251000.
l Regal Dent S.R.L., Bucureşti,
sector 4, C.U.I. 17618163, pierdut
carte de intevenţie a casei de
marcat EJ /seria EU 111700.
l Editura PRUT S.R.L. cu sediul
în Bucureşti, sector 3, C.U.I. RO
15980301, declar pierdute la data
23 februarie 2017: ştampila
rotundă cu două linii circulare
exterioare a firmei, se declară nulă,
şi chitanţier seria EPR nr. 851-900,
din care se anulează numerele
889-900 file necompletate, dar
ştampilate.
l Pierdut de la data 01.12.2016
ştampilă rotundă cu nr. „1” a
firmei S.C. Goliat Fashion S.R.L.,
str. Prisaca Dornei nr. 6, bl. D5, ap.
211, sect. 3, Bucureşti, RO
17189584. Se declară nulă.

