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anunțuri

OFERTE SERVICIU
QQ Angajăm personal la curăţenie

pentru clădire de birouri, salariu+bonusuri. Tel: 0751.278.488.

QQ Colegiul Tehnologic „Viaceslav

Harnaj”, cu sediul în București, bd.
Ficusului, nr.20-26, sector 1, organizează concurs pentru următoarele
posturi: bibliotecar, administrator
financiar, pedagog, muncitor calificat
-2 posturi, îngrijitor. Relații la tel.:
021.232.71.65, www.harnaj.ro sau la
sediul unității.

QQ Erkann Logistics SRL caută

şoferi autocamion, posesori permis
de conducere C+E deţinători de
atestat profesional şi card tahograf.
Experienţă de cel puţin 3 ani în efectuarea de transporturi internaţionale,
studiile medii şi cunoştinţe de limba
engleză, orice altă limbă străină
constituie un avantaj. 0736.107.038.

QQ 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:
Inspector de specialitate, în cadrul
Compartimentului Rețele electronice
ale comunităților locale -post vacant
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: studii
superioare; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului:
nu se solicită vechime în specialitate;
-cunoștințe legate de configurarea și
întreținerea rețelelor de calculator.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -proba scrisă: data de
27.01.2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Orașului Vicovu de Sus;
-proba de interviu: data de
31.01.2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Orașului Vicovu de Sus.
Data-limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul de
concurs este 18.01.2017, la sediul
Primăriei Orașului Vicovu de Sus.
Date contact: Nistor Corina,
tel.0230.413.343.

QQ 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:
Șofer II, în cadrul Compartimentului
Gospodărire, întreținere, transport
auto marfă, reparații -post vacant
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: -permis de conducere
categoriile: BE, CE, DE; -atestat
pentru transportul rutier de
persoane; - cunoștințe minime de
mecanică auto; - nivelul studiilor:
școală generală/școală profesională/
liceu; - minim un an experiență în
funcția de șofer. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -proba
scrisă: data de 27.01.2017, ora 10.00,
la sediul Primăriei Orașului Vicovu
de Sus; -proba de interviu: data de
31.01.2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Orașului Vicovu de Sus.
Data-limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul de
concurs este 18.01.2017, la sediul
Primăriei Orașului Vicovu de Sus.
Date contact: Nistor Corina,
tel.0230.413.343.

QQ Agenţia Naţională a Funcţiona-

rilor Publici organizează concurs de
promovare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
director -Direcția Etică, Integritate și
Bună Guvernare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Concursul se
organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în data
de 16 ianuarie 2017, ora 10.00 proba scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de
08 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, conform OUG nr. 45/2008.

Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.143 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
QQ Agenţia Naţională a Funcţiona-

rilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiilor
publice de conducere vacante de
director-Direcția Strategii, Politici,
Programe și Monitorizare pentru
Egalitate de Șanse și șef serviciu
-Serviciul Strategii, Politici,
Programe și Monitorizare pentru
Egalitate de Șanse din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de
Șanse între Femei și Bărbați.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici în data de 06 februarie 2017,
la ora 9.00 proba eliminatorie de
testare a cunoştinţelor de operare pe
calculator, la ora 10.00 -proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 20 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
QQ Agenţia Naţională a Funcţiona-

rilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de șef
serviciu -Serviciul Strategii, Politici,
Programe și Monitorizare pentru
Prevenirea și Combaterea Violenței
în Familie din cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între
Femei și Bărbați. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici în data de 03
februarie 2017, la ora 9.00 -proba
eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare pe calculator, la ora
10.00 -proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea
a-III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată
de H.G. 1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
QQ Agenţia Naţională a Funcţiona-

rilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de şef
serviciu -Serviciu financiar contabil,
situații de urgență, bibliotecă comunală și administrativ din cadrul
Primăriei comunei Corni, judeţul
Galaţi. Concursul se organizează la
sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în data de 6 februarie
2017, ora 10.00 -proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se depun
în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea
a-III-a, la sediul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din H.G.
nr.611/2008, modificată şi completată
de H.G.1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul şi pe site-ul

miercuri / 4 ianuarie 2017
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
QQ Agenţia Naţională a Funcţiona-

rilor Publici organizează concurs de
promovare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de şef
birou -biroul Garda Forestieră județeană Buzău din cadrul Gărzii Forestiere Focșani. Concursul se
organizează la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în data
de 7 februarie 2017, ora 10.00 -proba
scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de
20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art.143 din H.G. nr.611/2008, modificată şi completată de H.G.
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
QQ Agenţia Naţională a Funcţiona-

rilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
secretar al comunei Vlădești, judeţul
Galați. Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 7 februarie
2017, ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.

QQ Agenţia Naţională a Funcţiona-

rilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de șef
serviciu -serviciul Contencios, din
cadrul Ministerului Mediului, Apelor
și Pădurilor. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici în data de 6
februarie 2017, ora 10.00, proba
scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de
20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art.49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G.
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
QQ Departamentul pentru Relaţia

cu Parlamentul, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea unei
funcţii publice de execuţie vacante de
consilier, clasa I, gradul profesional
asistent. Concursul se organizează
după următorul calendar: - proba
scrisă -06 februarie 2017, ora 10.00;
-interviul –09 februarie 2017, ora
10.00. Condiții de participare: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice; - vechime în
specialitatea studiilor: minimum 1
an; - cunoştinţe operare calculator –

nivel mediu. Documentele necesare
pentru înscrierea la concurs, condiţiile generale, specifice şi bibliografia
sunt afişate la sediul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
din Bucureşti, Piata Victoriei nr. 1,
sector, 1, şi pe site-ul departamentului, la adresa www.drp.gov.ro.
Dosarele de înscriere se depun în
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III–a, la
Compartimentul resurse umane şi
contencios administrativ. Informaţii
suplimentare se pot obţine şi la nr. de
telefon 021.314.34.00, int. 1479.
QQ Primăria Comunei Sălătrucel,

cu sediul în localitatea Sălătrucel, str.
Rîului, nr.16, judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei publice temporar vacante de:
referent, clasa III, grad profesional
superior, din cadrul Compartimentului Impozite şi taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Sălătrucel, perioadă determinată. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data
de 19.01.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 21.01.2017, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor:
minim 9 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 8 zile de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Sălătrucel. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei
Sălătrucel, persoană de contact:
Popescu Elena-Loredana, telefon:
0250.750.031, e-mail: primariasalatrucel@yahoo.com

QQ Primăria Municipiului Târnă-

veni, judeţul Mureş, anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacantă de şef serviciu la
Serviciul Ordine şi Linişte Publică şi
Paza Bunurilor -Poliţia Locală din
cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului. Condiţii de participare la
concurs: Condiţii generale: candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2). Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul
administraţiei publice, management
ori în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; -vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice -minimum
2 ani. Condiţiile de desfăşurare a
concursului: Data de desfăşurare a
concursului: -proba scrisă,
06.02.2017, ora 10.00; - interviul,
08.02.2017, ora 14.00. Dosarul de
concurs se depune de către candidaţi
în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a.
Locul de desfăşurare a concursului:
sediul instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada Piaţa Primăriei, nr.7.
Depunerea dosarului, relaţii suplimentare şi formularul de înscriere la
camera nr.26 -Serviciul Organizare
Salarizare Resurse Umane, telefon:
0265.443.400.

QQ Institutul Naţional de Endocri-

nologie „C.I.Parhon”, cu sediul în
București, b-dul Aviatorilor, nr.34-36,
sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții
contractuale vacante, în conformitate cu HG 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare: -1 (un)
post tehnician de radiologie și
imagistică, nivel studii S -perioadă
nedeterminată -vechime 6 luni în
specialitate; -2 (două) posturi asistent
medical principal generalist, nivel
studii PL -perioadă nedeterminată
-vechime 5 ani ca asistent medical; -1
(un) post asistent medical principal
dietetică, nivel studii PL -perioadă
nedeterminată -vechime 5 ani ca
asistent medical; -1 (un) post asistent
medical generalist, nivel studii PL

-perioadă nedeterminată -vechime 6
luni în specialitate; -4 (patru) posturi
asistent medical generalist debutant,
nivel studii PL -perioadă nedeterminată -fără vechime; -1 (un) post asistent medical radiologie, nivel studii
PL -perioadă nedeterminată
-vechime 6 luni în specialitate; -2
(două) posturi registrator medical,
nivel studii M -perioadă nedeterminată -vechime 6 luni în activitate; -1
(un) post auditor, gr.I, nivel studii S
-perioadă nedeterminată, vechime 10
ani în specialitate; -1 (un) post infirmieră, nivel studii G -perioadă nedeterminată -6 luni vechime în
activitate, curs de infirmiere organizat de furnizorii autorizaţi de
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului
Sănătății -Direcția generală resurse
umane și certificare; -3 (trei) posturi
infirmieră debutantă, nivel studii G
-perioadă nedeterminată -fără
vechime în activitate. Concursul se
va desfășura la sediul unităţii, în
b-dul Aviatorilor, nr.34-36, conform
calendarului următor: -23 ianuarie
2017 -selecția dosarelor; -30 ianuarie
2017, ora 12.00 -proba scrisă; -01
februarie 2017, ora 12.00 -proba
practică; -03 februarie 2017, ora
12.00 -interviul. Data-limită pentru
depunerea dosarelor la concurs: 19
ianuarie 2017, ora 14.00. Relaţii
suplimentare: Serviciul RUNOS,
tel.021.317.20.41, int.112, 258.
QQ Anunţ R.A. ROMATSA „Admi-

nistraţia Română a Serviciilor de
Trafic Aerian” -Direcţia Regională
Bucureşti având ca obiect principal
de activitate furnizarea de servicii de
navigaţie aeriană operatorilor aerieni
care operează în spaţiul aerian al
României,anunţă organizarea unui
concurs/examen în data de
23.01.2017,ora 9:00,pentru ocuparea
unui post de muncitor cu calificare
de electrician/electromecanic în
cadrul Serviciului Infrastructură
Mecano-Energetic. Condiţiile de
participare la concurs/examen. Nivel
studii:diplomă de bacalaureat, calificare ELECTRICIAN/ELECTROMECANIC. Cunostintele necesare
participarii la concurs/examen sunt
următoarele: -cunoştinţe generale de
electrotehnică; -diagrame fazoriale
ale tensiunilor şi curenţilor electrici
trifazaţi,măsurarea tensiunilor şi
compunerea curenţilor; -cos 0, factor
de putere, puteri şi energii; -regim
deformant, armonici; -transformatoare electrice mono si trifazate,marimi fundamentale, conexiuni,
protectii; -motoare electrice,masuratori, protectii,conexiuni, variatia
turatiei; -baterii (tipuri, masuratori,etc.); -redresoare, UPS-uri;
-compensarea factorului de putere;
-transformatoare de masura de
curent,de tensiune; -masurarea marimilor electrice,tipuri de aparate,
clase de precizie,erori de masura,rezistente de șunt si aditionale,masurarea puterii si a energiei; -tipuri de
protectii utilizate la intrerupatoarele
de medie si de joasa tensiune; -instalatii de AAR de joasa si de medie
tensiune,tipuri de AAR; -grupuri
electrogene, automatizari. BIBLIOGRAFIE 1.Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice şi maşini
electrice(se pot studia manualele şi
cărţile din literatura tehnică de specialitate). 2.Normativ privind stabilirea
cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune NTE 010/11/00,
aprobat prin Ordinul ANRE
nr.23/2011. 3.Normativ pentru
proiectarea,execuţia şi exploatarea
instalaţiilor electrice aferente clădirilor –I7/2011. 4.Regulamentul
general de manevre retelele electrice
de medie si de inalta tensiune –NTE
009/10/00 aprobat prin Ordinul
ANRE 25/2010. 5.HG 1146 din
30/08/2006 privind cerinţele minime
de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă. 6.Ordin
MAI Nr.166 din 27.iulie.2010 pentru
aprobarea. Dispozitiilor generale
privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile
aferente. 7.Ordin MAI Nr.211 din
23.septembrie.2010 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale de aparare
impotriva incendiilor la ateliere si

spatii de intretinere si reparatii.
Cerinţele postului: -apt medical
pentru lucrul ca electrician,la înălţime şi lucru în tură; -apt pentru
examenul psihologic în vederea
autorizării interne de electrician;
-spirit de lucru în echipă; -minime
cunoştinţe de limba engleză; -abilităţi
pentru lucru la calculator; În vederea
înscrierii la concurs/examen, candidaţii vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente: -cerere
de înscriere la concurs/examen;
-curriculum vitae; -copie BI/CI;
-cazier judiciar; -copie după documente care să ateste studiile și calificarea; -certificat medical (apt muncă
–de la medicul de familie).Dosarul se
va depune la sediul R.A. ROMATSA
din Bd.Ion Ionescu de la Brad, nr.10,
Sector 1, Bucureşti, cel mai târziu
până la data de 19.01.2017 ora 15:00.
La înscriere se vor prezenta şi documentele originale în vederea atestării
pentru conformitate a copiilor.Relaţii
suplimentare se pot obţine de luni
până joi între orele 09.00–16.00 şi
vineri între orele 09.00-13.00 la tel.
(021)208.35.49 –Responsabil Energetic şi (021)208.33.78 –Serviciul
Resurse Umane.Concursul se va
desfășura la Bucuresti la sediul RA
ROMATSA în două sesiuni:una
teoretică (scrisă,nota minima de
trecere 7.00)si interviu.Rezultatul
concursului se va afişa la sediul
unităţii în maxim 5zile lucrătoare de
la data susţinerii concursului.Contestaţii se pot depune în scris la Direcţia
Regională Bucureşti,în termen de
2zile lucrătoare de la data afişării
rezultatului examenului/concursului.
NOTĂ: RA ROMATSA nu asigură
locuinţă.

CITAŢII
QQ Paratul Turcan Stefan Ionel este
citat in dosarul nr.94172812016 in
data de 12.01.2017 la Judecatoria
Ploiesti, camera 7, de catre reclamanta Turcan Steluta.
QQ D-nul Gruia Ionuţ este citat la

Judecătoria Iaşi, în dosar nr.
14541/245/2016 cu termen la
27.01.2017, ora 08.30, complet C24,
sala 5, pentru divorţ cu Gruia Raluca
Georgiana.

QQ Se citează numita Pîrvan Felicia
Ligia în calitate de pârâtă în dosar nr.
3609/223/2011 la Judecătoria Drăgășani, în data de 23.02.2017 – anulare
act.
QQ Se citează paratul Dumitriu
Dumitru cu ultimul domiciliu
cunoscut in comuna Podu Turcului,
satul Podu Turcului, str. Sorana Topa
nr. 43, jud. Bacău, la Judecătoria
Moineşti, dosar 2596/260/2015, obiect
vânzare cumpărare, reclamant
Hanganu Jan, termen 12.01.2017 ora
08:00.
QQ Numita Dimulescu Ileana (fostă
Marinescu), cu ultimul domiciliu
cunoscut în Piteşti, b-dul Nicolae
Bălcescu nr. 3, bloc L5, sc. E, ap. 22,
jud. Argeş, este citată la Judecătoria
Piteşti, jud. Argeş, în Dosarul nr.
7057/280/2016, cu termen la
08.02.2017, complet C3-1, sala 3, orele
8,30.
QQ Se citeaza in calitate de parati,
numitii Pogacean Damian si sotia
Jelnean Saveta inscrisi in Cf 1504
Pintic in anul 1942, in dosarul
4827/190/2016 de pe rolul Judecatoriei Bistrita pentru termenul de judecata din 2.02.2017 ora 9.00.
QQ RCS&RDS SA, Bucureşti, Dr.

Staicovici, nr.75, CUI:RO5888716,
cheamă pe Popescu Doina, domiciliată în Slatina, str.Aleea Rozelor,
nr.12, bl.FB17, sc.C, et.4, ap.18, Olt, la
Judecătoria Slatina, în dosar
6428/311/2014, complet ccr3, în data:
12.01.2017, ora 09.00.
QQ RCS&RDS SA din Bucureşti, str.

Dr.Staicovici, nr.75, având CUI:
RO5888716, cheamă în judecată la
Judecătoria Balş în 18.01.2017, ora
09.00, C8, dosar nr.2142/184/2016, pe
Badea Stelian Ionel, domiciliat în

anunțuri
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Caracal, sat Osica de Jos, jud.Olt,
CNP1861125280869.

DIVERSE
QQ Incepand cu data de 30 decem-

brie 2016 autoturismul marca FIAT
124 nr B-13-ZDP este radiat din
circulatie publica.

QQ Lichidator judiciar C.I.I.

Palaş-Alexandru Alina notifică
deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva SC Mora Conf
SRL din Ploiești, Prahova, CUI
26098426, J29/1517/2009, la tribunalul Prahova – dosar
7417/105/2016, termen inregistrare
creante 30 ianuarie 2017, termen
tabel preliminar 09 februarie 2017,
termen tabel definitiv 06 martie
2017, sedinta adunarii creditorilor 14
februarie 2017 ora 10:00.
QQ În temeiul art. 99 alin. (1) din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, comunicăm deschiderea
procedurii de faliment a debitorului
SC 2000 Seven SRL, CIF: 20572724,
J25/23/2007, dosar nr. 2677/101/2016
-Tribunalul Mehedinţi. Termen
pentru depunerea cererilor de
creanţe suplimentare 18.01.2017;
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea şi afişarea
tabelului suplimentar al creanţelor
este la 15.02.2017; Termen pentru
soluționarea eventualelor contestații
împotriva tabelului suplimentar este
de 7 zile de la data publicării în BPI;
Termen pentru întocmirea şi
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este la 01.03.2017.
Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL,
QQ SC OMV Petrom S.A. anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ”Lucrari de

suprafata pentru forajul sondelor
H18, H23, H21, H24 Independenta”, propus a fi realizat in extravilanul localitatii Independenta,
T15, Jud. Galati. Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Galati, str.
Regiment 11 Siret, nr 2 si la sediul
OMV Petrom S.A., cu sediul in
Bucuresti, str. Coralilor, nr 22, in
zilele de luni-joi, intre orele 8.3016.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Galati , str.
Regiment 11 Siret, nr. 2.
QQ SC OMV Petrom S.A. anunta

publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ”Echipare de
suprafata, conducta total la sondele
H9, H14, H17, H22 (DDE-AC) FRD
Independenta” , propus a fi realizat
in extravilanul localitatilor Branistea,
Independenta, Schela , Jud. Galati.
Informatiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM
Galati, str. Regiment 11 Siret, nr 2 si
la sediul OMV Petrom S.A., cu sediul
in Bucuresti, str. Coralilor, nr 22, in
zilele de luni-joi, intre orele 8.3016.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Galati , str.
Regiment 11 Siret, nr. 2.

QQ În temeiul art. 99 alin. (3) din

Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC Repede SRL,
CIF: 17052039, J25/625/2004, dosar
nr. 4822/101 anul 2016-Tribunalul
Mehedinţi. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la
03.02.2017; Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la
20.02.2017; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru afişarea

C

tabelului definitiv al creanţelor la
06.03.2017. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL
QQ În temeiul art. 99 alin. (3) din

Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC Rocada Mixt
Com SRL, CIF: 4422563,
J25/1206/1993, dosar nr. 4821/101
anul 2016-Tribunalul Mehedinţi.
Termen pentru depunerea cererilor
de creanţă la 03.02.2017; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la
17.02.2017; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru afişarea
tabelului definitiv al creanţelor la
03.03.2017. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL

QQ Anunt public privind depunerea

solicitarii de emitere a acordului de
mediu. SC Oberhauser Invest SRL,
cu sediul in Baia Mare, Str. Dealul
Florilor nr. 14B, judetul Maramures,
anunta publicul interest asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu, pentru proiectul
“Imobil de locuit D+P+4E cu spatii
comerciale la parter, imprejmuire si
bransamente la utilitati”, propus a fi
amplasat in Municipiul Baia Mare,
Aleea marasti, f.n, judetul Maramures. Informatii privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Maramures, din localitatea
Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, in zilele de
luni-joi, intre orele 08-16:30 si vineri
intre orele 8-14:00, si la sediul titularului. Onservatiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Maramures.

QQ SC Birtul Radului SRL, cu

sediul social în comuna Mosteni,
satul Mosteni-județul Teleorman,
titular al Planului Urbanistic Zonal

p i ză-ţ
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- ”Construire Restaurant Parter și
Împrejmuire” propus a fi realizat în
orașul Videle str.Petrolului 73;75,
cvartal.36, parcela.400/11, jud.
Teleorman, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Teleorman:
Planul nu necesită evaluarea de
mediu sau evaluarea adecvată și nu
se va supune procedurii de adoptare
fără aviz de mediu. Observațiile și
comentariile publicului interesat
privind decizia etapei de încadrare se
primesc zilnic/ în scris la sediul
Agenția pentru Protecția Mediului
Teleorman, municipiul Alexandria,
str.Dunării nr. 1, în zilele de luni până
joi între orele:8.00-16.30 și vineri
între orele:8.00-14.00, în termen
de:10 zile calendaristice de la data
publicării anunțului.

SOMAŢII
QQ Se aduce la cunostinta ca pe

rolul Judecatoriei Chisineu Cris se
afla dosarul nr. 1266/210/2016 cu
termen de judecata la data de
11.01.2017, avand ca obiect cererea
petentului Bucsa Gheorghe cu dom.
in Tipar nr. 41 jud. Arad, pentru
constatarea dobandirii de catre acesta
a dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului constand in
casa de locuit situat in Tipar nr. 41
jud. Arad, CF 304590 Sintea Mare
topo 1080/3,1081/4 Tipar. Persoanele interesate pot face opozitie la
numarul de dosar indicat mai sus in
termen de o luna de la data publicarii
prezentei somatii.

QQ România, Judecătoria Lipova,
dosar nr.1711/250/2016. Pentru soluţionarea cererii privind pe petentul
Dragoş Aurel şi intervenienta
Dragoş Lucia, având ca obiect
uzucapiune, pentru a se îndeplini
procedura prevăzută de art.130 din
Legea nr.115/1938, vă rugăm să
afişaţi următoarea somaţie: „Jude-

de Marin Sorescu
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LICITAŢII
QQ Vlamar 4U SRL prin lichidator

judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică proprietate mobiliara compusa din masina
de taiat beton auto, opturator la
prețurile de evaluare reduse cu 25%.
Licitaţia va avea loc în 12.01.2017,
ora 14:00 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 16.01.2017, 19.01.2017,
23.01.2017, 27.01.2017 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.

QQ Consiliul local al comunei
Devesel, judeţul Mehedinţi organizează în data de 16.01.2017 ora 10 la
sediul său din comuna Devesel,
Judeţul Mehedinţi licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru închirierea
terenului în suprafaţa de 70mp,

proprietate publică a comunei
Devesel, Situat în vecinatătea Primăriei şi Şcolii Gimnaziale Devesel, în
vederea amenajării unei construcţii
provizorii– chioşc alimentar. Relaţii
suplimentare la sediul primăriei
comunei Devesel, judeţul Mehedinţi
sau la telefon 0252707111.

PIERDERI
QQ Pierdut atestat profesional
transport marfă şi card tahograf,
eliberate de ARR Argeş, pe numele
Ene Florin , domiciliat în com. Berevoeşti, jud. Argeş. Se declară nule.
QQ Horodimschi Niculae pierdut
atestat marfă seria 0044102001, atestat
ADR seria 71320 şi atestat agabaritice
seria 296347. Le declar nule.
QQ Pierdut Certificat Constatator
nr.20470/11.09.2015, apartinand societatii SC General Adult Construct
S.R.L.
QQ Pierdut certificat înregistrare
S.C. Anghila S.R.L., J11/126/2015,
C.U.I. RO 18846429, eliberat de
O.R.C.T. Caraș Severin, certificat
constatator privind activitățile desfășurate în afara sediului social, rezoluție emisă de O.R.C.T. Caraș Severin
la data de 17.11.2016. Se declară nule.
QQ Prin prezenta Humanae Veritas
S.R.L., identificată prin cod de înregistrare fiscală 14819910, cu număr
de ordine în Registrul Comerţului
J40/3931/2005, având sediul social
în b-dul Iuliu Maniu, nr. 7, sectorul
6, Bucureşti, reprezentată de Dan
Nicolescu în calitate de administrator, declar pierdut chitanţierul
societăţii având seria HUM şi plaja
de numere cuprinsă între 10061891006200, ştampilat complet. Societatea Humanae Veritas S.R.L., prin
administrator Dan Nicolescu, îl
declară nul.
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Începând de miercuri, 11 ianuarie, cumpără de la
chioşcuri
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cătoria Lipova, prin Încheierea de
şedinţă din data de la data de 07
decembrie 2016, a dispus afişarea
prezentei somaţii la uşa instanţei,
prin care se arată că petentul
Dragoş Aurel, CNP 1580513023634,
domiciliat în Comuna Săvârşin, nr.6,
jud.Arad, şi intervenienta Dragoş
Lucia, CNP 2690118023613, domiciliată în Comuna Săvârşin,
nr.357A, jud.Arad, au invocat
dobândirea dreptului de proprietate,
prin uzucapiune, asupra cotei de 1/2
din parcela înscrisă în CF nr.302429
Săvârşin (CF nr.vechi 279 Pârneşti),
nr.top.227, în suprafaţă de 4.010mp,
constituit din teren extravilan şi
casă, proprietar tabular Zsurkonye
Szente”. Cei interesaţi sunt invitaţi
să facă opoziţii, cu precizarea că, în
caz contrar, în termen de 30 de zile
de Ia emiterea celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii”.
Termen de judecată la data de 26
ianuarie 2017. Cu consideraţie,
Preşedinte Emilian Popescu, Grefier
Lorena Rus.
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