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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR,
Danemarca –Norvegia.
Condiții de muncă și salarii
avantajoase. Relații la
telefon: +4528351103,
+452341883. E-mail: job.
drivers@intercargo-scandinavia.dk
l Primăria comunei Baia,
cu sediul in localitatea Baia,
str. Nicolae Stoleru, nr.2,
judetul Suceava, organizeazã concurs conform Legii
n r. 1 8 8 / 1 9 9 9 , p e n t r u
ocuparea functiei publice
vacante de: 1. - consilier,
clasa I, grad profesional
asistent - 1 post- Condiții: vechime in munca in specialitatea studiilor solicitate
- minim 1 an: - studii superioare absolvite cu diploma de
licenta, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în
domeniul stiințe economice.
Concursul se va desfasura la
sediul Primariei Baia astfel:
- Proba scrisa in data de
09.01.2018, ora 09.00. Proba interviu in data de
11.01.2018, ora 09.00.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile
de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, Partea
a III-a la sediul Primariei
comunei Baia, judetul
Suceava. Documentatia a
fost transmisa ANFP Bucuresti, care nu acordă aviz ci
urmează sa desemneze un
responsabl de procedură.
Relaţii suplimentare la
sediul: primariei Baia,
persoana de contact:
Pascariu Mihaela – secretar
comuna cu atributii delegate
pe perioada determinata,
telefon: 0740206256.)
l Spitalul Universitar de
Urgență Elias organizează
concurs pentru ocuparea
funcțiilor de director financiar-contabil și director de
îngrijiri. Concursul va
consta în 3 probe. a) Testulgrilă/lucarerea Sscrisă de
verificare a cunoștințelor din
legislația specifică postului
(28.11.2017); b) Susținerea
proiectului de specialitate pe
o tema din domeniul de activitate al postului
(4.12.2017); c) Interviul de
selecție (6.12.2017). Infor-
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mații legate de conținutul
dosarului de concurs, criteriile generale și specific de
participare, calendarul
concursului, bibliografie vor
fi publicate pe pagină de
internet a spitalului la
adresa www.spitalul-elias.ro
și la sediul instituției (serviciul RUNOS).
l Primăria Comunei
Voinești, judeţul Iaşi, având
sediul în satul Voinești,
comuna Voinești, judeţul
Iași, telefon/fax:
0232.294.755, e-mail: primariavoinesti@yahoo.com,
organizează la data de
06.12.2017, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei
Voinești, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie
vacante: 1.inspector, clasa I,
grad profesional principal,
din cadrul Compartimentului Cadastru, Agricol şi
Fond Funciar; 2.inspector,
clasa I, grad profesional
debutant, din cadrul
Compartimentului Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și
Impozite. Proba scrisă va
avea loc în data de
06.12.2017, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei
Voineşti, din sat Voineşti,
comuna Voineşti, judeţul
Iaşi. Interviul va avea loc în
data de 08.12.2017, ora
10.00, la sediul Primăriei
Comunei Voineşti, din sat
Voineşti, comuna Voineşti,
judeţul Iaşi. Condiţiile generale, prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999 (r2): a)are
cetăţenia română şi domiciliul în România; b)cunoaşte
limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta de minimum 18
ani împliniţi; d)are capacitate deplină de exerciţiu; e)
are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice
pentru care candidează,
atestată pe bază de examen
medical de specialitate; f)
îndeplineşte condiţiile de
studii prevăzute de lege
pentru funcţia publică; g)
îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei
publice; h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică
înfăptuirea jusţitiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie

sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei publice,
cu excepţia situaţiei în care
a intervenit reabilitarea; i)nu
a fost destituită dintr-o
funcţie publică sau nu i-a
încetat contractul individual
de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani;
j)nu a desfăşurat activitate
de poliţie politică, astfel
cum este definită prin lege.
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: -pentru
funcția publică de inspector,
clasa I, grad profesional
principal, din cadrul
Compartimentului
Cadastru, Agricol şi Fond
Funciar -studii universitare
de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în
domeniul Agronomie,
vechime în specialitatea
studiilor -minimum 5 ani;
-pentru funcția publică de
inspector, clasa I, grad
profesional debutant, din
cadrul Compartimentului
Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite
-studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe
economice, nu necesită
vechime în specialitatea
studiilor. Candidaţii pot
depune dosarele de concurs
în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea III, la sediul
Primăriei Comunei Voinești,
din sat Voinești, comuna
Voinești, judeţul Iaşi -Birou
Resurse Umane. Persoană
de contact: Inspector Cozma
Mihaela Daniela -secretar
comisie, telefon/fax:
0232.294.755, e-mail: primariavoinesti@yahoo.com.
l Muzeul Judeţean de
Etnografie şi Artă Populară,
cu sediul în Baia Mare,
strada Dealul Florilor,
numărul 1, județul Maramureș, organizează concurs
în data de 28.11.2017, ora
10.00 (proba scrisă), şi în
data de 6.12.2017, ora 10.00
(proba interviu), în vederea
ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii
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contractuale vacante
(funcţie de conducere
-contabil şef S II în cadrul
Biroului Contabilitate).
Condiţii generale de participare la concurs: Candidaţii
trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute la art.3
din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice
de participare contabil şef S
II: -studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice.
Condiții de vechime: minim
8 ani în specialitatea studiilor; minim 5 ani în funcție
de conducere. Dosarele de
înscriere la concurs se depun
la sediul Muzeului Judeţean
de Etnografie şi Artă Populară până la data de
20.11.2017, ora 15.00. Relaţii
suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot
obţine de la sediul instituției:
Baia Mare, Strada Dealul
F l o r i l o r, n u m ă r u l 1 .
Persoană de contact: Liana
Maria Petrica.
l Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Săcălaz,
judeţul Timiş, cu sediul în
comuna Săcălaz, str.a IV-a,
nr. 368, județul Timiș, organizează concurs pe perioadă
nedeterminată, conform HG
n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 , p e n t r u
ocuparea funcțiilor contractuale vacante de: -infirmier
la Compartimentul Azil de
Bătrâni; -asistent social Azil
de Bătrâni. Concursul se va
desfășura astfel: -proba
scrisă în data de 28.11.2017,
ora 10.00; -interviul în data
de 28.11.2017, ora 14.00.
Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele condiții: Pentru funcția
de infirmier: -studii medii
absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în
muncă: 6 ani; Pentru funcția
de asistent social: -studii
medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -vechime în
muncă: 6 ani. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Unității
Administrativ Teritoriale
Comuna Săcălaz, ultima zi
de înscriere: 20.11.2017.

Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul: Unitatea
Administrativ Teritorială
Comuna Săcălaz, judeţul
Timiş, Compartimentul
Resurse Umane, telefon:
0256.367.101.
l În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006,
privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, şi
a l e O M S n r. 2 8 4 / 2 0 0 7 ,
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea
funcţiilor specifice comitetului director din spitalele
publice, modificat de art.1
d i n O M S n r. 9 5 4 / 2 0 1 7 ,
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, cu
sediul în localitatea Palazu
Mare, str.Sentinelei, nr.40,
judeţul Constanţa, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor specifice
comitetului director din
spitalele publice, după cum
urmează: -1 post director
f i n a n c i a r- c o n t a b i l . L a
concurs/examen se pot
înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile
generale şi specifice. Criteriile generale sunt următoarele: a)au domiciliul stabil în
România; b)nu au fost
condamnaţi definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care i-ar face
incompatibili cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea; c)au o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare
abilitate; d)nu au vârsta de
pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criteriile specifice sunt
următoarele: 1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
2. au cel puţin 2 ani vechime
în specialitatea studiilor. 3.
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deţin certificatul de atestare
a cunoştinţelor dobândite în
domeniul Sistemului european de conturi, precum şi
de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.
Concursul/examenul pentru
ocuparea funcţiilor specifice
comitetului director al
unităţii se va organiza în
data de 28.11.2017, ora
09.00 -proba scrisă, respectiv
data de 28.11.2017, ora
11.00 -susţinere orală a
proiectului de specialitate,
28.11.2017, ora 12.00 -interviul de selecţie, la sediul
unităţii. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs până la data
de 20.11.2017, ora 10.00, la
sediul spitalului, biroul
RUNOS. Bibliografia pentru
concurs/examen şi temele-cadru pentru proiectul de
specialitate se afişează la
sediul spitalului şi se publică
pe site-ul spitalului: pneumoconstanta@infomedic.ro.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefonul:
0241.486.338 -Biroul
Resurse Umane.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul
în Bucureşti, Str. Calea
Giuleşti Nr. 5, Sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor de: Asistent medical generalist cu
studii Postliceale, 1
post-Compartiment Sterilizare, vacant (contractual).
Infirmieră, 1 post-Secția
Clinică O.G. II, vacant
(contractual). Total = 2
posturi vacante (contractuale), conform HG nr. 1027
/ 2014 şi Dispoziţia Primarului General al Municip i u l u i B u c u r e ş t i n r.
1709/2014. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba
scrisă–Sterilizare în data de
28.11.2017, ora 10.00; -Proba
interviu–Sterilizare, în data
de 05.12.2016, ora 09.00;
Uniservice is a job agency in
Holland active in the
production sector.
We are looking for cooperation
with some job agencies in
Romania.
Please do contact us if you are
interested.
uniserviceuitzendbureau@outlook.
com
Tel: 0031 6 34 65 52 92
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-Proba scrisă- Secția Clinică
O.G. II, în data de
28.11.2017, ora 12.00; -Proba
interviu– Secția Clinică O.G.
II, în data de 05.12.2017, ora
10.00; Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: Condiţii generale: cetăţenia română, cetăţenie
a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi
domiciliul în România; cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; - vârsta
minimă reglementată de
prevederile legale; - capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate
corespunzătoare postului
pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de
medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; îndeplineşte condiţiile de
studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor
posturilor scoase la concurs;
- (candidatul/candidata) nu
a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice:
-Asistent medical generalist
cu PL-Sterilizare: Vechime
în specialitatea studiilor-minim 6 luni. Candidaţii
vor depune dosarele de
participare la concurs până
la data de: 17.11.2017, ora
14.00, la sediul Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” Bucureşti, Str. Calea
Giuleşti Nr.5, sector 6.
Relaţii suplimentare la
Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” Bucureşti,
persoane de contact: Ref.
Spec. I Butum Marinela,
Ref. Spec. II. Năstase Silviu
Dan, telefon: 021/303.50.50.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul
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în Bucureşti, Str. Calea
Giuleşti Nr. 5, Sector 6, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor de:
Moașă cu studii superioare,
1 post-Secţia Clinică O.G. I,
vacant (contractual). Moașă,
1 post-Secția Neonatologie,
vacant (contractual).
TOTAL = 2 posturi vacante
(contractuale), conform HG
nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia
Primarului General al Munic i p i u l u i B u c u r e ş t i n r.
1709/2014. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba
scrisă– Secţia O.G. I-Sala de
Nașteri în data de
29.11.2017, ora 09.00; -Proba
scrisă-Secția Neonatologie
în data de 29.11.2017, ora
09.00; -Proba interviu–
secţia OG I-Sala de naşteri,
în data de 06.12.2016, ora
09.00; -Proba practică–
Secţia Neonatologie, în data
de 06.12.2017, ora 09.00;
Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: Condiţii generale: cetăţenia română, cetăţenie
a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi
domiciliul în România; cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; - vârsta
minimă reglementată de
prevederile legale; - capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate
corespunzătoare postului
pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de
medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; îndeplineşte condiţiile de
studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor
posturilor scoase la concurs;
- (candidatul /candidata) nu
a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: Diplomă de licență în
specialitate; - Vechime în

specialitatea studiilor
(moașă Secția O.G. I-Sala de
Nașteri):-minim 6 luni. Vechime în specialitatea
studiilor (moașă Secția
Neonatologie):- minim 1 an.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
până la data de: 17.11.2017,
ora 14.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” Bucureşti, Str.
Calea Giuleşti Nr. 5, sector
6. Relaţii suplimentare la
Spitalul Clinic de Obstetrică
şi Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” Bucureşti,
persoane de contact: Ref.
Spec. I Butum Marinela,
Ref. Spec. II. Năstase Silviu
Dan, telefon: 021/303.50.50.
l Spitalul Militar de
Urgenta "Dr. Ion Jianu"
-Pitesti organizeaza concurs
pentru ocuparea postului
vacant de personal civil
contractual -asistent medical
cu studii postliceale in cabinetul asistenta medicala
primara din Ambulatoriul
integrat (necesita vechime ca
si asistent medical de minim
6 luni). Concursul se va
desfasura in perioada
29.11.2017-13.12.2017, incepand cu ora 10.00, la sediul
S . M . U . " D r. I o n J i a n u "
-Pitesti dupa cum urmeaza:
proba scrisa in data de
29.11.2017, ora 10.00, proba
practica in data de
07.12.2017, ora 10.00, si
proba de interviu in data de
13.12.2017, ora 10.00. Perioada de depunere a dosarelor de inscriere la concurs
este: 07.11.2017-20.11.2017.
Data limita de depunere a
dosarelor de inscriere la
concurs este: 20.11.2017, ora
15.00. Relatii suplimentare
pe site-ul www.smupitesti.ro
la rubrica anunturi si la
biroul resurse umane din
S.M.U."Dr.Ion Jianu" -Pitesti
cu sediul in mun.Pitesti, Str.
Negru Voda nr.47, jud.Arges
tel.0248.218.090,
0248.218.172, interior 224,
266.
l Spitalul Clinic de Urgenta
“Bagdasar – Arseni”, cu
sediul in Bucuresti, Soseaua
Berceni nr. 12, sector 4,
organizeaza concurs pentru
ocuparea pe durata nedeterminata a urmatoarelor
posture vacante, corespunzator functiilor contractual
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de conducere in cadrul
Structurilor organizatorice
din Spitalul Clinic de
Urgenta “Bagdasar –
Arseni” Bucuresti dupa cum
urmeaza: 1 post sef serviciu
Achizitii Publice, Contractare: - diploma de licenta in
specialitatea serviciului; - 2
ani vechime in specialitate;
- certificate de absolvire
expert achizitii publice. 1
post sef serviciu Financiar.
– diploma de licenta in
specialitatea biroului; - 2 ani
vechime in specialitate; certificate de atestare a
cunostintelor dobandite in
domeniul sistemului European de conturi. 1 post sef
birou Aprovizionare, Transport; - diploma de licenta in
specialitatea biroului; - 2 ani
vechime in specialitate; certificat de absolvire pentru
utilizare calculator, prelucrare informatii. 1 post sef
serviciu evaluare si statistica
medicala. – diploma de
licenta in specialitatea serviciului; - 2 ani vechime in
specialitate; - cunostinte
administrare pagina web. 1
post de asistent medical
principal generalist (PL)- sef
la Unitate Primiri Urgente.
– diploma de bacalaureat; diploma de Scoala sanitara
postliceala; - certificat de
grad principal. Consursul se
va desfasura la sediul institutiei si va cuprinde trei
probe, astfel: 1. Proba Scrisa
– 27.11.2017, ora 09:00, in
amfiteatrul Centrului de
Excelenta in Neurochirurgie. 2. Proba Practica –
4.12.2017, ora 09:00, in
cadrul structurilor organizatorice. 3. Interviul7.12.2017, ora 09:00, in
amfiteatrul Centrului de
Excelenta in Neurochirurgie. Persoanele interesate
pot depune dosarul de
inscriere in perioada 06.1117.11.2017 (inclusive), ora
15:00, la sediul spitalului –
serviciul RUNOS. Relatii
suplimentare se pot obtine la
telefon 021-334.30.25, interior 1122 si 1123 serviciul
RUNOS si pe site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.
ro

VÂNZĂRI DIVERSE
l Porci şi purcei vietnamezi
pentru sacrificat, înmulţire.
Preţ
negociabil.
0787.677.408.
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CITAȚII
l Se citeaza numitul Bota
Alin cu domiciliul necunoscut pentru data de
24.11.2017, ora 12, la Biroul
Notarial Individual Demeter
Pascalau Sorina Luminita,
cu sediul in Arad, B-dul
Revolutiei, nr. 67, ap. 2, jud.
Arad, in vederea dezbaterii
succesorale dupa defunctul
Bota Valentin, decedat la
data de 30.10.2016 in
Ghioroc, jud. Arad, fost cu
ultimul domiciliu in mun.
Arad, str. Noua, nr.29, jud.
Arad.
l Se citează numiții Rusu
Pompei, Rusu Liviu şi Rusu
Va s i l e l a J u d e c ă t o r i a
Năsăud, în calitate de pârâți,
în dosarul civil
305/265/2017, pentru
termenul din 12 decembrie
2017.
l Subsemnata Nisipeanu
Maria este citată la Judecătoria Roman în calitate de
pârâtă în dosar
6576/291/2016 pentru data
de 23 Noiembrie 2017, ora
9.00, pentru partaj succesorial.
l Tribunalul Bucureşti, Bd.
Unirii, nr. 37, sector 3, Bucur e ş t i . D o s a r u l n r.
3091/302/2015, Materia:
Minori şi Familie, Secţia:
secţia a III-a Civil, Stadiul
procesual al dosarului: Apel.
Obiectul dosarului: Declararea judecătorească a
morţii. Domnului Murasan
Constantin Augustin, domiciliat în Sector 5, București,
str. Baciului, nr. 16, bl. 8,
sc.2, ap. 40, sunteţi chemat
în această instanţă, camera
201, Complet apel 13, în
data de 21 noiembrie 2017,
ora 08.30, în calitate de intimat-pârât, în procesul cu
Murasan Alexandra în calitate de apelant-reclamant.
l Numita Donciu Niculina,
fostă Zamfir, este citată
pentru data de 07.11.2017 la
Judecătoria Caracal, ora
8.30, complet 5, în calitate
de pârâtă în dosar
nr.2104/207/2017, având ca
obiect partaj bunuri comune.
l Numitul Moţoc Ioan, cu
domiciliul în com.Turnu
Roşu, nr.84, jud.Sibiu, este
citat în data de 12.12.2017 la

Judecătoria Avrig , complet
C2, dosar nr.4679/215/2017,
în procesul de divorţ cu
reclamanta Moţoc Simona
Ionela.
l Pârâţii Chivu Vasilica,
Chivu Codin si Roşu Costel,
sunt citati la data de
14.11.2017 la Judecatoria
Rm Sarat, in constradictoriui cu reclamanta Popescu
Constanta, in dosarul nr.
4562/287/2016 aflat pe rolul
Judecatoriei Rm sarat ce are
ca obiect iesirea din indiviziune cu termen la data de
14.11.2017.
l Autoritatea publică locală
a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în temeiul
Legii nr. 421/2002, citează
public proprietarul/ deţinătorul vehiculelor, aflate pe
domeniul public, pentru
luarea măsurilor de eliberare
a domeniului public, pentru
vehiculul: Renault Laguna,
culoare gri, cu plăcuță de
înmatriculare FV05UOM,
aflat în str. Reșița, nr.1, bl.8,
sector 4, Bucureşti
l Ziarul "CurentuL" şi
ziaristul Andrei Paraschiv,
din mun. Bucureşti, sunt
citaţi în data de 17 noiembrie 2017, ora 8.30, la Judecătoria Sector 1, camera 201,
Complet C11, în calitate de
p â r â ţ i , d o s a r n r.
18688/299/2017, în cauza ce
are ca obiect "pretenţii",
reclamant Ionescu Cazemir-Benedict.

DIVERSE
l Stanciu Beatrice avand
domiciliul in judetul Ilfov
comuna Berceni, str. Durbac,
nr. 8, titular al planului
P.U.D.- construire locuinta
P+1E, imprejmuire teren,
put, fosa, localitatea
Berceni, judet Ilfov, T39,
P119/2/21 lot 16, anunta
publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului Favorabil
pentru PUD-construire locuinta P+1E, imprejmuire
teren, put, fosa. Documentatia a fost afisata pentru
consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucu-
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resti, str.Gheorghe Manu, nr.
1 8 ,
s e c t o r
1
(tel.021/212.56.93), in
termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului, incepand cu data
02.10.2017.
l S.C GVV Pro Junior
S.R.L., titular al planului
P.U.Z.-,,construire cladire
parter–spatii comerciale,
imprejmuire si utilitati”, in
localitatea Berceni, Sola 7,
P22/3/4, anunta publicul
interest asupra depunerii
solicitarii de obtinerea a
Avizului Favorabil pentru
P.U.Z.-,,construire cladire
parter–spatii comerciale,
imprejmuire si utilitati”.
Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov,
cu sediul in Bucuresti, sector
1, str.Gheorghe Manu, nr.18,
tel.021.212.56.93, in termen
de 11 zile calendaristice de
la data publicarii anuntului.
l SC Carl Reh Winery SRL
titular al proiectului
“Modernizare si Renovare
Crama la SC Carl Reh
Winery SRL” anunta
publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului
Mehedinti in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru
proiectul propus a fi realizat
i n l o c a l i t a t e a O p r i s o r,
Judetul Mehedinti. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul
Agentia pentru Protectia
Mediului Mehedinti din Dr.
Tr. S e v e r i n , s t r. B a i l e
Romane nr. 3 in zilele de
luni pana vineri intre orele
8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet
www.apmmh.anpm.ro
Publicul interesat poate
inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 5 zile
de la data publicarii prezentului anunt.
l Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator judiciar al debitorului
S.C. Dustil Beton S.R.L.,
conform Incheierii Civile nr.
80/JS/CC din data de
12.10.2017, pronunţată de
către Tribunalul Caraş Severin în dosarul nr.
3989/115/2017, în temeiul
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art. 99 alin. (1) şi/sau alin.
(2) şi art. 100, alin.(1) şi urm.
din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (2)
sau, după caz, art. 73 alin.
(1) din acelaşi act normativ.
Notifică Deschiderea procedurii insolvenţei – procedura simplificată - împotriva
debitoarei S.C. Dustil Beton
S.R.L. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei este:
27.11.2017. Termenul limită
de verificare a creanţelor, de
admitere, afişare şi comunicare a Tabelului preliminar
al creanţelor este:
08.12.2017. Termenul pentru
întocmirea şi afişarea Tabelului definitiv al creanţelor
admise este: 03.01.2018.
Prima şedinţă a Adunării
Generale a Creditorilor debitoarei va avea loc la data de:
14.12.2017, orele 13.00 la
sediul ales al lichidatorului
judiciar din Reşiţa, str.P-ţa
1 Decembrie 1918, nr.7, et.2,
ap.21, Jud. Caraş-Severin,
având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea/confirmarea comitetului
creditorilor; confirmarea
lichidatorului judiciar; alte
menţiuni.
l Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator judiciar al debitorului
S.C. Pen Drunic Expert
S.R.L., conform Sentinta
Civila nr. 252/JS din data de
05.10.2017, pronunţată de
către Tribunalul Caraş Severin în dosarul nr.
1803/115/2017, în temeiul art.
99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi
art. 100, alin.(1) şi urm. din
Legea nr. 85/2014, coroborate
cu art. 71 alin. (2) sau, după
caz, art. 73 alin. (1) din
acelaşi act normativ. Notifică
Deschiderea procedurii insolvenţei – procedura simplificată - împotriva debitoarei
S.C. Pen Drunic Expert
S.R.L. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor
nascute in cursul procedurii
asupra averii debitoarei este:
20.11.2017. Termenul limită
de verificare a creanţelor, de
admitere, afişare şi comunicare a Tabelului suplimentar
al creanţelor este: 21.12.2017.
Termenul pentru întocmirea
şi afişarea Tabelului definitiv
consolidat al creanţelor
admise este: 22.01.2018

l Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator judiciar al debitorului
S.C. Senior Albu Company
S.R.L., conform Sentinței
Civile nr. 257/JS din data de
12.10.2017, pronunţată de
către Tribunalul Caraş Severin în dosarul nr.
1598/115/2016, în temeiul
art. 99 alin. (1) şi/sau alin.
(2) şi art. 100, alin.(1) şi urm.
din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (2)
sau, după caz, art. 73 alin.
(1) din acelaşi act normativ.
Notifică Deschiderea procedurii insolvenţei – procedura generală - împotriva
debitoarei S.C. Senior Albu
Company S.R.L. Termenul
limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei
este: 27.11.2017. Termenul
limită de verificare a creanţelor, de admitere, afişare şi
comunicare a Tabelului
suplimentar al creanţelor
este: 28.12.2017. Termenul
pentru întocmirea şi afişarea
Tabelului definitiv consolidat al creanţelor admise
este: 29.01.2018.

SOMAȚII
l Având în vedere că prin
acţiunea civilă ce face
o b i e c t u l d o s a r u l u i n r.
15626/55/2017 al Judecătoriei Arad, petentii Hlovoska
Emanuela Andreea si
Hlovoska Erik Zoltan, cu
domiciliul ales in Nadlac, str.
Mihai Viteazu, nr. 77, jud.
Arad, solicită dobandirea
prin uzucapiune a dreptului
de proprietate asupra cotei
de 27/72 din imobilul situat
in Nadlac, str. Tudor Vladimirescu, nr. 7, jud. Arad,
inscris in CF 308603
Nadlac, nr.top 3337 Nadlac,
asupra căruia este mentionata în cartea funciară ca
proprietar Vadaszan Ilona,
cei interesaţi sunt invitati să
facă opoziţie faţă de această
acţiune în termen de 1 lună
de la afisarea prezentei, in
caz contrar urmand a se
trece la judecarea cauzei.
Termen de judecata fixat in
cauza: 07.12.2017, sala 145,
ora 10.30.
l Emisa in temeiul art. 130
d i n D e c r e t u l - L e g e n r.
115/1938, astfel cum s-a
dispus prin Incheierea de
sedinta din data de
04.10.2017, privind cererea
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inregistrata sub dosar
nr.1611/246/2017 al Judecatoriei Ineu, formulata de
petentul Crisan Mihai,
domiciliat in comuna Taut,
sat Nadas, nr. 455, judetul
Arad, cu domiciliul procesual ales la Cabinet avocat
Paula Baba, cu sediul profesional in Arad, str. Blajului,
nr. 2, et. 1, ap. 8, judetul
Arad, prin care solicita sa se
constate ca a dobandit
dreptul de proprietate
asupra imobilului inscris in
CF nr. 302900 Taut provenit
din CF vechi nr. 56 Nadas,
cu nr. top. 120-121`/a,
proprietatea tabulara a
defunctei Burta Ioana
(Iovanut), decedata la data
de 13.01.1954 compus din
casa cu nr. 23 din localitatea
Nadas, curte si gradina in
suprafata de 1.152 mp. si
asupra imobilului, inscris in
CF nr. 302901 Taut provenit
din CF vechi nr. 908 Nadas,
nr. top. 118-119/b, compus
din casa cu nr. 52 Nadas,
curte si gradina in suprafata
de 507mp, proprietatea
tabulara a defunctei Iovanut
(Sirb) Floare, decedata la
data de 18.04.1963. Petentul
sustine ca a posedat imobilul
de mai sus in mod pasnic,
public, continuu si sub nume
de proprietar, fara ca alte
persoane sa faca acte de
deposedare sau tulburare,
peste 20 de ani de la decesul
proprietarului tabular. Toti
cei interesati au posibilitatea
sa depuna de indata opozitie
la Judecatoria Ineu, intrucat
in caz contrar in termen de o
luna de la ultima afisare sau
publicare se va proceda la
analizarea cererii petentilor
cu privire la constatarea
dreptului lor de proprietate.

LICITAȚII
l Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, județul
Botoșani, cu sediul în
Dorohoi, str. Grigore Ghica
nr. 34, județul Botoșani,
organizează licitație publică
în vederea delegării gestiunii
serviciului comunitar de
transport public local de
persoane prin curse regulate
pentru: Traseu nr. 1 Dealu
Mare – B-dul Victoriei – D.
Pompeiu – G. Enescu –
Mihai Viteazu(Dealu Morii).
Traseul nr. 2 Dumbrava
Roșie - Calea Plevnei Duzilor - B-dul Victoriei –
D.Pompeiu – G. Enescu

– V.Alecsandri - Poștei Olinescu -1 Decembrie Cimitir. Licitația va avea loc
în data de 07.12.2017, ora
11:00, la sediul Primariei
Municipiului Dorohoi str.
Grigore Ghica nr. 34, județul
Botoșani. Caietul de sarcini
se poate obține de la Direcția
Patrimoniu- Compartimentul ULM, contra sumei
250,00 lei începând cu 06
noiembrie 2017. Taxa de
participare la licitație este de
250 lei, iar garanția de participare la licitație este în
cuantum de 300,00 lei. Data
limită pentru înscrierea la
licitație și pentru depunerea
ofertelor este 06 decembrie
2017, ora 16:30 la sediul
Primăriei Municipiului
Dorohoi.
l Standard Insolv Sprl,
lichidator al Credeo 2000 Srl
anunta scoaterea la licitatie
publica a imobilului
S+P+E+M, cu suprafata
totala de 429,17 mp, teren
aferent in suprafata de
180mp, situat in Bucuresti,
str. Manastirea Putna nr.16.
Licitatiile vor avea loc la
sediul lichidatorului din
Bucuresti, bd.Natiunile
Unite nr. 8, bl. 104, ap. 53,
saptamanal, luni, la ora
12.00, incepand cu
13.11.2017. Relatii suplimentare: dragos@dclaw.ro
l SC Mannheim Oil SRL în faliment anunta vanzarea
prin licitatie publica a
bunului imobil, reprezentand teren/constructii inscris
in C.F. nr. 30101/Slatina Timis, nr. top: 31 - Sadova
Veche, Cad: C1, Top: 31,
af lat in proprietatea debitoarei SC Mannheim Oil
SRL, situat administrativ in
Comuna Slatina Timis, Sat
Sadova Veche, nr. 158, denumita generic " Statie distributie carburanti". Pretul de
pornire al licitatiei este de
100% din pretul de evaluare,
respectiv 1,392,764.49 Lei +
T. V. A , ( e c h i v a l e n t u l a
302.900 EUR, la cursul BNR
de azi, 02.11.2017, 1 euro =
4.5981 Lei). Caietele de
sarcini se pot achizitiona de
la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355-429 116,
pretul caietelor de sarcini
fiind de 1.000 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data
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de 17.11.2017, orele 13.00, la
sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap. 21, jud. Caras-Severin.
l Subscrisa SP Evrika
Insolvency IPURL reprezentata legal prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar
al American ATV SRL,
desemnat prin incheierea de
sedinta din data de
30.09.2011, pronuntata in
dosar nr. 34278/3/2009 aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,
anunta scoaterea la vanzare
a bunului imobil af lat in
proprietatea American ATV
SRL teren intravilan in
suprafata de 9.400 mp (din
acte) si 9.395 mp (din masuratori), înscris în Cartea
Funciară nr. 51715, cu Nr.
Cadastral 51715, Tarla 96,
Parcela 354/2, situat in loc.
Buftea, jud. Ilfov, după
ieșirea din localitatea Chitila
cu deschidere la DN 7, in
valoare totala de 50.000 euro
exclusiv TVA (echivalent in
lei la cursul BNR din ziua
platii). Vanzarea bunului
imobil apartinand societatii
falite se va efectua in data
de 15.11.2017 ora 14,00 prin
licitatie publica cu strigare.
In cazul in care bunul nu se
va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza
alte 2 (doua) licitatii saptamanale, în datele de
22.11.2017 și 29.11.2017, la
aceeasi ora, in acelasi loc si
in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl.
M27 et. 4, ap. 10, sector 3,
unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunului,
pretul acestuia, conditiile de
inscriere la licitatie precum
si modul de organizare a
acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul
de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl.
M27 et. 4, ap. 10, sector 3.
Costul caietului de sarcini
este de 500 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie
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pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare
se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Debitorul Alomed Health
SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu,
Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: Ecograf
Doppler Tellus Fukuda -Preț
pornire licitație -9.591,00Lei
exclusiv TVA; BTL 06 TOP
LINE +BTL 07 (ultrasunete)
-Preț pornire licitație
-3.294,00Lei exclusiv TVA;
BTL 09 (magno -terapie)
-Preț pornire licitație
-3.861,00Lei exclusiv TVA;
BTL VAC -Preț pornire licitație -2.146,50Lei exclusiv
TVA; BTL 5110 CU sonda
laser 200MW/830 Preț
pornire licitație -3.906,00Lei
exclusiv TVA; BTL 22 Crioterapie -Preț pornire licitație
-3.249,00Lei exclusiv TVA;
masă ginecologie cu trei
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secțiuni -Preț pornire licitație
-225,50Lei exclusiv TVA;
Electrocauter Surton 120W
-Preț pornire licitație
-1.368,00Lei exclusiv TVA;
Colposcop Dr Camscop 120m
Cu Accesorii -Preț pornire
licitație -2.840,00Lei exclusiv
TVA; DL 850M -Preț pornire
licitație -3.320,00Lei exclusiv
TVA; Casetă Luminoasă
Simplă Față -Preț pornire
licitație -82,50Lei exclusiv
TVA. Prețul Regulamentului
de licitație pentru mijloacele
fixe af late în patrimoniul
debitoarei Alomed Health
SRL este de 500,00Lei
exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitaților pentru
mijloacele fixe aparținând
Alomed Health SRL reprezintă 75% din valoarea de
piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele
cu aceste bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judi-

ciar cu un telefon în prealabil
la 021.318.74.25. Participarea
la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul
nr. RO49BREL000200149996
0100 deschis la Libra Intrenet
Bank -Suc. Ploiești până la
orele 14.00 am din preziua
stabilită licitaţiei, a garanției
de 10% din prețul de pornire
a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietului de sarcini și Regulamentului de participare la licitație
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
mijloacele fixe prima ședință
de licitație a fost fixată în
data de 16.11.2017, ora 13.00,
iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor
fi în data de 23.11.2017,
07.12.2017, 14.12.2017,
21.12.2017, ora 13.00. Toate
ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al
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lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiești, Str. Elena
Doamna Nr.44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare apelați tel.: 0753.999.028,
dl. Cristian Ciocan. Anunțul
poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 3289155,
eliberat de O.N.R.C. de pe
lângă Tribunalul Ialomiţa la
data de 17.08.2016, aparţinând SC Dancora Construct
SRL, RO21074043, loc. Bucu,
jud. Ialomiţa. Se declară nul.
l C.I.I. Tudor Catalin
George, in calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC
Patrascu & Marin Cons SRL
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cu sediul in Com. Izvoarele,
Sat Homoraciu Nr. 301,
Judetul Prahova,
J29/757/2009, CUI 25467835,
declara certificatul de inmatriculare si statutul/anexele pierdute/nule.

nr.12680/06.02.2017. Declar
documentele anterior menţionate nule.

l Pierdut Atestate marfa,
ADR, eliberate de ARR Bucuresti, pe numele Ivan
Gheorghe Codrut. Le declar
nule.

l SC Bova Friends SRL
pierdut certificat inregistrare
fiscala seria B nr.2022417

l Pierdut Certificat constatator nr. 57025/ 23.11.2005,
eliberat de ORC Arad, pentru
SC. Roser Consulting SRL. Il
declar nul.
l Subscrisa Plesea Andrei-Nicolas Persoană Fizică Autorizată, declar pierdute
Certificatul de înregistrare
(CUI) seria B nr.3241966,
Certificatul constatator
nr.16943/18.01.2017, precum
şi rezoluţia de înfiinţare a PFA

l SC OFC PM Construct
SRL pierdut certificat inregistrare fiscala seria B nr.1670254

l SC Brand Consulting
Agency SRL pierdut certificat
inregistrare fiscala seria B
nr.2936251
Pierdut abonament metrou,
pe numele Dumitrescu
Costel. Il declar nule.
l Optimal Beauty SRL, cu
sediul în Chiajna, str Eroului nr
2F, et 1, camera 1, judeţul Ilfov,
J23/2655/19.09.2012, C.U.I.
21491873 anunţă pierderea
certificatului de inregistrare seria
B nr 2646838. Este declarat nul.

