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OFERTE SERVICIU
l Patiseria DONKE angajează;
spălător vase mari (lucrător bucătărie). Condiţii: 8 clase, diplomă
brutar, cunoaşterea bucătăriei
sârbeşti (prăjitura burek). Informaţii: tel; 0745330061 sau cv- pe
zoranmutavschi@gmail.com până
la data de 14.12.2016.
l ERATĂ pentru anunțul
publicat în Jurnalul Național din
8 decembrie 2016. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor
funcţii publice de conducere
vacante din cadrul structurii de
colectare a Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice
Bucureşti: -În loc de: ”17.şef birou
-Biroul monitorizare a colectării
veniturilor bugetare, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili
Mijlocii”. -Se va citi: ”17.şef birou
-Biroul monitorizare a colectării
veniturilor bugetare, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Ilfov.”
l Primăria Municipiului Oltenița
cu sediul în B-dul Republicii,
nr.40, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale,
vacante de „administrator I” în
cadrul Compartimentului Administrare piaţă, târguri, obor al
Direcţiei pentru Administrarea
domeniului public şi privat, după
cum urmează: -proba scrisă05 ianuarie 2017- ora 9,00; -interviul -la cel mult 4 zile lucrătoare
de ore de la susținerea probei
scrise. Condiţii de participare:
-studii medii absolvite cu diploma
de bacalaureat; -minim 6 ani
vechime. Data -limită până la care
se pot depune dosarele de concurs27 decembrie 2016, ora 16.00.
Documentele necesare şi bibliografia sunt afişate la sediul instituţiei sau pe pagina de internet.
Informații suplimentare se pot
obține la Serviciul Resurse umane
-telefon 0242.515.770, persoană de
contact Postelnicu Larisa.
l Oraşul Sălişte, cu sediul în
Sălişte, str. Ştează, nr. 9, judeţul
Sibiu, telefon 0269553512, fax
0269/553363, email primariasaliste@yahoo.com, concesionează
teren cu construcţii situate în Oraş
Sălişte, str. Băii, nr.2, înscris în CF
109758, top.109758, suprafaţă
totală 524 mp din care 487 mp
construcţii, domeniu public al
Oraşului Sălişte, înscriere provizorie, pe o perioadă de 49 ani, în
schimbul unei redevenţe. Documentaţia de atribuire se obţine de
la sediul concedentului, Birou.
Administrator Public, Oraş Sălişte,
str. Ştează, nr.9, Judeţul Sibiu, tel.
0269553512, tax 0269553363,
e-mail luca77lcn@yahoo.com. În
vederea participării la licitaţie
ofertantul trebuie să plătească:
taxă de participare la licitaţie,
garanţia de participare la licitaţie,
documentaţia pentru concesionare
aferentă licitaţiei. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
03/01/2017, ora 12. Data limită de
depunere a ofertelor: 05/01/2017,
ora 12. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oraşul Sălişte, str.
Ştează, nr.9, Judeţul Sibiu. Data şi
locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 06/01/2017, 06.01.2017,
ora 12, la sediul Primăriei Oraşului
Sălişte, str. Ştează, nr.9, Judeţul
Sibiu.

l Primăria oraşului Sulina,
judeţul Tulcea, cu sediul în Sulina,
str. I, nr. 180, organizează concurs
de recrutare în data de 04.01.2016,
orele 10:00– proba scrisă, pentru
ocuparea uni post vacant de secretar-dactilograf, treapta I în cadrul
Compartimentului Relații publice,
secretariat, arhivă. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 3 din
H.G. nr. 286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Dosarele
de concurs se vor depune în perioada 12.12 – 23.12.2016 şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art. 6
din H.G. nr. 286/2011, selecţia
dosarelor de înscriere va avea loc
în perioada 27 – 28.12.2016, iar
interviul se va susţine în maxim 4
zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Condiţiile de participare şi actele necesare înscrierii la
concurs sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Sulina
www.primaria-sulina.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei, la nr. de telefon:
0240543003.
l Inspectoratul Teritorial de
Muncă Mehedinţi, cu sediul în
Drobeta Turnu Severin, b.dul
Carol I, nr. 3, organizează concurs
în data de 09.01.2017, ora 10
(proba scrisă) şi 13.01.2017, ora 10
(interviul), pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de
consilier, clasa I, grad profesional
asistent, din cadrul Compartimentului Economic, Achiziţii Publice
şi Executare Silită. Alte relaţii
privind condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia pot fi solicitate la tel. 0252/314907,
0252/313772” sau la comp.
Resurse Umane. Persoană de
contact – Tănăsescu Constantin
tel. 0252/314907 int.30.
l Romania Judecătoria Sânnicola
M a r e , T i m i ş D o s a r n r.
8 9 2 / 2 9 5 / 2 0 1 6 . C i t a ţ i e n r.
892/295/2016. Pârâţii Băbăşan
Dane, Băbăşan Flori, Băbăşan
Ioan şi Băbăşan Monica, toţi patru
cu ultimul comiciliu în loc. Sânnicolau Mare, str. Nufărului, nr. 18,
jud. Timiş şi Cornut Anuţa, domiciliată în loc. Cenad, nr. 1352 jud.
Timiş, sunt citaţi la Judecătoria
Sânnicolau Mare, în data de
14.02.2017, orele 9:00, în proces cu
reclamanta Nedin Angelca - CNP
2370725353946, domiciliată în loc.
Cenad nr. 1112, jud. Timiş,, în
calitate de reclamanţi, cauza
având ca obiect „succesiune
l Unitatea Militară 02286 Bascov,
din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
vacant de execuţie de CONTABIL
II, studii medii, cu o vechime în
specialitatea studiilor de 6 luni,
astfel:-17.01.2017, ora_10.00
-proba scrisă; - 23.01.2017,
ora_10.00 -interviul. -Data limită
de depunere a dosarelor
-06.01.2017, ora_16.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul UM
02286, Strada Păişeşti, nr.30, localitatea Bascov, Argeş, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact la
telefon 0248.270.740, interior 25
l Gruparea de Jandarmi Mobilă
Bacău scoate la concurs, în
vederea încadrării prin recrutare
din sursă externă, un post de
muncitor calificat IV-I (mecanic

auto , cod COR 723103). - nivelul
studiilor: absolvenţi de cel puţin 10
clase sau şcoală profesională,
specialitate/profil ,,mecanic auto”;
- vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: min. 2
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: a) selecţia
dosarelor de înscriere – 28.12.2016
- 29.12.2016; b) proba scrisă (testegrilă) – 26.01.2017, ora 13.00; c)
interviul – 31.01.2017, ora 13.00.
Loc de desfăşurare al concursului:
sediul Grupării de Jandarmi
Mobile Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr.
5-12, județul Bacău. Data-limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs: până la
data de 27.12.2016 ora 16.00, la
sediul sediul Grupării de
Jandarmi Mobile Bacău, cu sediul
în municipiul Bacău, str. Henri
Coandă nr. 5-12, județul Bacău.
Date de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de
concurs: Gruparea de Jandarmi
Mobilă Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr.
5-12, județul Bacău, telefon
0234.585570, interior 24118 sau
24119.
l Gruparea de Jandarmi Mobilă
Bacău scoate la concurs, în
vederea încadrării prin recrutare
din sursă externă, un post de şofer
II-I (şofer autocamion/maşină de
mare tonaj , cod COR 833201). nivelul studiilor: absolvenţi de cel
puţin 10 clase sau şcoală profesională, specialitate/profil ,,Şofer”; vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: min. 2
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: a) selecţia
dosarelor de înscriere – 28.12.2016
- 29.12.2016; b) proba scrisă (testegrilă) – 26.01.2017, ora 09.00; c)
interviul – 31.01.2017, ora 09.00.
Loc de desfăşurare al concursului:
sediul Grupării de Jandarmi
Mobile Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr.
5-12, județul Bacău. Data-limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs: până la
data de 27.12.2016 ora 16.00, la
sediul sediul Grupării de
Jandarmi Mobile Bacău, cu sediul
în municipiul Bacău, str. Henri
Coandă nr. 5-12, județul Bacău.
Date de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de
concurs: Gruparea de Jandarmi
Mobilă Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr.
5-12, județul Bacău, telefon
0234.585570, interior 24118 sau
24119.
l Primăria oraşului Sulina,
judeţul Tulcea, cu sediul în Sulina,
str. I, nr. 180, organizează concurs
de recrutare în data de 12.01.2017,
orele 1000 – proba scrisă, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante
de execuție, referent, clasa III,
grad profesional superior – Serviciul Buget-finanțe, contabilitate,
impozite şi taxe. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare, şi
condiţiile specifice postului: studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, absolvite cu diplomă de
bacalaureat, precum şi vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice
minimum 9 ani. Dosarele de
concurs se vor depune în perioada
12.12.2016 – 02.01.017 şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu, docu-

mentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, selecţia dosarelor de înscriere va avea loc in
perioada 03 – 09.01.2017, iar
interviul se va susţine în maxim 5
zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare
înscrierii la concurs sunt afişate la
sediul instituţiei şi pe site-ul
Primăriei Sulina www.primaria-sulina.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul instituţiei, la
nr. de telefon: 0240543003.
l Spitalul Orăşenesc de Urgenţă
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în
localitatea Târgu-Cărbuneşti, str.
Eroilor, nr. 51, judeţul Gorj, organizează, conform HG
286/23.03.2011, modificată,
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale, după
cum urmează: -kinetoterapeut
debutant: 1 post (S) -temporar
vacant -secţia RMFB; -asistent
medical generalist: 1 post (PL/
SSD/S) -temporar vacant -laborator radiologie şi imagistică
medicală; -infirmieră debutantă: 1
post (G/M) -temporar vacant
-garderobă-spălătorie. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 28.12.2016, ora
9.00; -interviul în data de
04.01.2017, ora 9.00. Condiţii
generale de participare: a)Are
cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; b)
Cunoaşte limba română scris şi
vorbit; c)Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)
Are capacitate deplină de exerciţiu; e)Are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
fişei de aptitudine eliberată de
către medicul de muncii; f)Îndeplineşte condiţiile de studii potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g)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. Condiţiile specifice necesare în vederea
participării la concurs şi a ocupării
funcţiei contractuale sunt:
-Diplomă de absolvire a şcolii
sanitare postliceale, diplomă de
absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau
diplomă de licenţă în specialitate;
-Pentru postul de asistent medical
generalist laborator radiologie, să
deţină adeverinţă (atestat) că a
urmat programul de pregătire
pentru obţinerea specializării radiologie-imagistică medicală,
vechime minim 6 luni; -Pentru
postul de infirmieră debutantă, să
deţină adeverinţă/atestat de absolvire cursuri de infirmieră -fără
vechime; -Pentru postul de kinetoterapeut debutant -diplomă de
licenţă -fără vechime. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbuneşti, din str.Eroilor, nr.51, jud.
Gorj. Relaţii suplimentare la
sediul: Spitalul Orăşenesc de

Urgenţă Târgu-Cărbuneşti,
persoană de contact: ref.Fetitoiu
Valentin, telefon: 0253.378.165,
fax: 0253.378.085, e-mail: sp_
carb@yahoo.com
l Anunţ. Institutul De Filosofie Şi
Psihologie “C.Rădulescu-Motru”,
cu sediul în Bucureşti, Strada
Calea 13 Septembrie nr.13, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi:-1_post de
cercetător ştiinţific gradul I în
domeniul Filosofie –specialitatea
Filosofia idealismului german,
ontologie românească; -1 post de
cercetător ştiinţific gradul I în
domeniul Filosofie –specialitatea
Logica românească în secolul XX;
gândire critică; -1_post de cercetător ştiinţific gradul I în domeniul
Filosofie –specialitatea Filosofia
culturii populare româneşti şi
istoria filosofiei româneşti în
secolul al XIX-lea; -1_post de
cercetător ştiinţific gradul I în
domeniul Filosofie –specialitatea
Filosofie germană postidealistă în
secolul XIX, psihologie fenomenologică şi fenomenologie românească. Condiţiile pentru
participarea la concurs sunt următoarele: activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în
învăţământul superior de cel puţin
9 ani şi titlul ştiințific de doctor în
filosofie; pentru candidaţii care
provin din afara învăţământului
superior sau a cercetării ştiinţifice,
o vechime de 15_ani în profilul
postului. Concursurile se vor
desfăşura conform Legii
nr.319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare la sediul Institutului, Bucureşti, strada Calea 13 Septembrie
nr.13. Dosarele de concurs se
depun în termen de 30 de zile de la
data apariţiei anunţului în
„Jurnalul Naţional” şi la avizierul
Institutului, la Compartimentul
Resurse Umane al Institutului, de
luni până vineri între orele 10.00–
12.00. Dosarele care nu conţin
lucrări corespunzătoare specialităţilor scoase la concurs nu vor fi
acceptate. Informaţii suplimentare
pentru completarea dosarelor se
pot obţine de la Compartimentul
Resurse Umane al Institutului, la
tel.021.318.24.49.
l Primăria comunei Gîngiova,
Jud.Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea postului vacant
corespunzător funcţiei contractuale de: 1.Şofer microbuz şcolar,
treapta II- Compartiment Deservire Generală. Concursul constă în
desfăşurarea a 2 probe: Proba
scrisă ce se va susţine în data de
10.01.2017, ora 10.00, Proba
interviu ce se va susţine în data de
13.01.2017, ora 10.00. Condiţii de
participare la concurs: Condiţii
generale prevăzute de art.3 din
HG nr.286/2011, actualizată
pentru aprobarea Regulamentului-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
plătit din fonduri publice; Condiţii
specifice: studii medii sau şcoala
profesională; vechime minim 3
ani; permis de conducere categoria
D cu atestat profesional pentru
transportul public de persoane în
termen de valabilitate, aviz psihologic- de la un cabinet autorizat de
Ministerul Transporturilor; cazi-
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erul conducătorului auto de la
Serviciul de Circulaţie Rutieră al
judeţului Dolj, fără antecedente
rutiere grave (penal sau cu permis
suspendat); are cunostinţe minime
de mecanica auto. Probele vor fi
susţinute la sediul Primăriei
comunei Gîngiova. Dosarele de
concurs se pot depune în termen
de 10 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a (termen limită
23.12.2016) la sediul Primăriei
Gîngiova, între orele 9.00-14.00 şi
vor conţine în mod obligatoriu
documentele prevazute de art.6
din HG nr.286/2011, actualizată.
Bibliografia se afişează la sediul
Primăriei comunei Gîngiova.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul instituţiei sau la
telefon: 0251.351.505.
l În temeiul prevederilor art. 7
din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului 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 plătit din
fonduri publice, Institutul Naţional de Cercetări Economice
”Costin C. Kiriţescu” organizează, în perioada 12 decembrie
2016– 06 ianuarie 2017, la sediul
său din Calea 13 Septembrie nr.
13, sector 5, Bucureşti, concurs
pentru ocuparea unui post
temporar vacant de Sef Serviciu
Financiar, Contabilitate, Resurse
Umane şi Administrativ, pe durată
determinată; studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul fundamental ştiinţelor
sociale -ramura ştiinţe economice;
minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor; minimum 3 ani
vechime în domeniul bugetar.
Concursul constă în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de
înscriere– 21 decembrie 2016 ora
12.00; b) proba scrisă– 28 decembrie 2016, ora 10.00;
c) interviul- 04 ianuarie 2017, ora
12.00. Documentele aferente
concursului, respectiv anunţul
cuprinzând condiţiile generale şi
specifice , calendarul concursului
şi bibliografia sunt afişate la
sediul Institutului Naţional de
Cercetări Economice ”Costin C.
Kiriţescu”, pe website www.ince.
ro şi transmise spre publicare către
portalul posturi.gov.ro. Înscrierile
se primesc la Serviciului Financiar, Contabilitate, Resurse
Umane şi Administrativ până la
data de 20.12.2016, ora 16.00, tel.:
021.318.24.13 sau 021.318.81.06/
2014.
l Institutul Limbii Române
(I.L.R.) recrutează şi selectează
candidaţi din mediul universitar,
pentru ocuparea posturilor de
lector de limba română de la
Universitatea din RegensburgRepublica Federală Germania,
Universitatea din Tampere- Republica Finlanda şi Institutul Pontifical Oriental- Vatican, pentru o
perioadă determinată, de maxim
24 de luni, pentru Universitatea
din Regensburg- Republica Federală Germania, respectiv de
maxim 36 de luni, pentru Universitatea din Tampere- Republica
Finlanda şi Institutul Pontifical
Oriental- Vatican. Candidaţii,
cadre didactice titulare din învăţă-
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mântul universitar, trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute
de art. 2 din H.G.nr. 837/2014.
Cerinţele profesionale ale partenerilor străini sunt: pentru Universitatea din Regensburg -să fie
vorbitori nativi al limbii române,
-să aibă cunoștințe bune sau foarte
bune de limba germană, -să aibă
experiență în predare, -titlul de
doctor constituie un avantaj;
pentru Universitatea din Tampere
-să fie doctor în limba și literatură
română sau într-o altă disciplină
echivalentă, -să aibă experiență
practică în predarea limbii române
pentru începători, -să poată să
predea în limba engleză, -să poată
să țină prelegeri sau cursuri (în
limba engleză) despre societatea
românească (economie, istorie,
drept etc.); pentru Institutul Pontifical Oriental -să aibă experiență în
predarea limbii române ca limbă
străină. Concursul se va desfășura
conform următorului calendar: de
la data publicării anunţului, până
în data de 12.01.2017, ora 11.00depunerea dosarelor; 13.01.201716.01.2017, evaluarea dosarelor–
prima probă; 17.01.2017- afișarea
rezultatelor în urma evaluării
dosarelor; 20.01.2017- interviu
(ora se va comunica după afișarea
rezultatelor evaluării dosarelor);
20.01.2017- afișarea rezultatelor în
urma interviului. Rezultatul final
se publică pe pagina web a I.L.R.,
în termen de maximum 2 zile
lucrătoare de la data comunicării
de către partenerul străin a lectorului desemnat. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.7 din
OMEN 5076/2014 și se vor depune
în format tipărit și electronic, pe
CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș nr. 1, et.7,
sector 1, cod poștal 012271, direct
sau prin intermediul serviciilor
poștale ori de curierat care permit
confirmarea primirii în termen de
30 de zile de la data publicării
anunţului. Relaţii suplimentare se
obţin la sediul Institutului Limbii
Române, la telefon 021/3110631
sau prin e-mail, scriind la adresa
lectorate@ilr.ro. Detalii privind
condiţiile și selecţia lectorilor sunt
disponibile pe pagina www.ilr.ro.
l Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală
organizează la sediul din Bd.
Unirii nr. 22, etaj 2, sector 3, București, în perioada 12.12.201606.02.2017, concursul pentru
ocuparea postului contractual de
execuție, vacant, de Cercetător
științific, bază, în cadrul Direcției
cercetare, Serviciul Cercetare,
Compartimentul studii, cercetări,
analize. Depunerea dosarelor în
vederea înscrierii la concurs se
realizează până la data de
11.01.2017, ora 17.00, la sediul
Institutului Național pentru
Cercetare și Formare Culturală:
Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3,
București (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea
Voda- etaj 2, camera 219),
compartimentul Resurse Umane.
Persoana de contact este dna.
Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.
Rezultatele selectării dosarelor de
înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a
acestuia (www.culturadata.ro) cel
târziu la data de 12.01.2017, ora
17.00. Calendarul concursului: 1.
Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza biblio-

grafiei date și se va desfășura în
data de 17.01.2017, ora 14.00 (fără
a se depași durata maxim admisă
de 3 ore) la sediul I.N.C.F.C. din
Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3,
București (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea
Voda- etaj 2, camera 217). 2. Proba
practică, ce va consta în testarea
abilităților practice ale candidatului în vederea ocupării postului
și se va desfășura în data de
23.01.2017, ora 14.00, la sediul
I.N.C.F.C. din Bulevardul Unirii
nr. 22, sector 3, București (în
incinta Ministerului Culturiiintrarea din Blvd. Mircea Vodaetaj 2, camera 217). 3. Interviul se
se va desfășura în data 30.01.2017,
ora 14.00, la sediul I.N.C.F.C. din
Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3,
București (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea
Voda- etaj 2, camera 217). Rezultatul final al concursului se
afișează la sediu și pe pagina de
internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), cel târziu la data de
07.02.2017, ora 17.00.
l Municipiul Sighișoara, judeţul
Mureș, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie
vacante: 1. Referent, clasa III,
grad profesional principal în
cadrul Compartimentului Resurse
umane: - studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; - vechime:
5 ani în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice; - cunoștințe de operare
PC – nivel mediu. 2. Consilier,
clasa I, grad profesional asistent în
cadrul Compartimentului Spațiu
locativ – Direcția Administrarea
Patrimoniului: - studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul: Științe administrative
(Administrație publică) /Științe
juridice/ Științe economice; vechime: 1 an în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice. - cunoștințe de operare
PC – nivel mediu. 3. Referent,
clasa III, grad profesional superior
în cadrul Compartimentului
Spațiu locativ – Direcția Administrarea Patrimoniului:- studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; - vechime: 9 ani în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice. cunoștințe de operare PC – nivel
mediu. 4. Consilier, clasa I, grad
profesional debutant în cadrul
Compartimentului Cultură, sport,
învățământ – Direcția Relații
publice și comunicare: - studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul: Științe administrative (Administrație publică) /
Științe economice/ Istorie / Studii
culturale / Geografie (Geografia
turismului); - cunoștințe de
operare PC – nivel mediu și cunoștințe de limba engleză sau
germană - nivel mediu. 5. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului
Relația cu presa și societatea civilă
– Direcția Relații publice și comunicare: - studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
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domeniul: Științe ale comunicării
(Jurnalism, Comunicare și relații
publice) / Științe administrative
(Administrație publică) / Filologie;
- vechime: 1 an în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - cunoștințe de operare
PC – nivel mediu și cunoștințe de
limba engleză sau germană - nivel
mediu. 6. Două posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului
Relații cu publicul - CIC, Petiții,
Audiențe, Informații publice:studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul: Științe
administrative (Administrație
publică) / Științe juridice/ Științe
economice/ Științe ale comunicării
(Comunicare și relații publice); vechime: 1 an în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - cunoștințe de operare
PC – nivel mediu și cunoștințe de
limba engleză sau germană - nivel
mediu. 7. Consilier, clasa I, grad
profesional superior în cadrul
Biroului Achiziții accesare fonduri
EU, management proiecte: - studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul: Științe juridice /
Științe economice / Științe inginerești; - vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice. - cunoștințe de
operare PC – nivel mediu. 8. Referent, clasa III, grad profesional
superior în cadrul Biroului public
Cadastru și agricultură: - studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; - vechime: 9 ani în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; cunoștințe de operare PC – nivel
mediu, operare în programme
GIS(MAPSYS sau AUTOCAD).
Concursul se organizează la sediul
Municipiului Sighișoara, Str.
Muzeului nr. 7, judeţ Mureș, astfel:
- proba suplimentară eliminatorie
de ”cunoștințe de limbă engleză
sau germană, nivel mediu:
16.01.2017, ora 9,00; - proba suplimentară eliminatorie de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu :
16.01.2017, ora 10,00; - proba
scrisă: 16.01.2017, ora 11,00; interviul: 18.01.2017, ora 13,00.
Data până la care se pot depune
dosarele de înscriere: în termen de
20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României–partea a III-a. Dosarele
de înscriere la concurs trebuie să
cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată și
c o m p l e t a t ă p r i n H . G . n r.
1173/2008. Bibliografia se afișează
la sediul Municipiului Sighișoara
și pe site-ul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Municipiului
Sighișoara sau la telefon: 0265771280.”
l Spitalul Orășenesc de Urgenţă
Târgu-Cărbunești, cu sediul în
localitatea Târgu-Cărbunești, str.
Eroilor, nr. 51, judeţul Gorj, organizează, conform HG
286/23.03.2011, modificată,
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale, după
cum urmează: -asistent medical
generalist: 1 post (PL/SSD/S)
-vacant, compartiment nefrologie;

-asistent medical generalist debutant: 2 posturi (PL/SSD/S) -vacant,
secţia neurologie; -asistent medical
balneofiziokinetoterapie și recuperare, debutant, 1 post (PL/SSD/S)
-vacant, secţia RMFB; -asistent
medical generalist debutant: 1 post
(PL/SSD/S) -vacant, compartiment chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă; -asistent
medical generalist debutant: 2
posturi (PL/SSD/S) -vacant,
compartiment psihiatrie; -asistent
medical generalist debutant: 1 post
(PL/SSD/S) -vacant, compartiment nefrologie; -asistent medical
generalist principal: 1 post (PL/
SSD/S) -vacant, secţia cardiologie;
-registrator medical debutant: 1
post (M) -vacant, laborator analize
medicale; -autopsier: 1 post (M)
-vacant, serviciul anatomie patologică; -infirmieră debutantă: 1 post
(G/M) -vacant, secţia neurologie;
-infirmieră debutantă: 1 post
(G/M) -vacant, secţia RMFB;
-infirmieră debutantă: 2 posturi
(G/M) -vacant, compartiment
psihiatrie; -infirmieră debutantă: 1
post (G/M) -vacant, compartiment
nefrologie; -infirmieră debutantă:
1 post (G/M) -vacant, secţia pediatrie; -îngrijitor de curăţenie: 2
posturi (G/M) -vacant, compartiment primiri urgenţe; fără
vechime; -bucătar (muncitor calificat I): 2 posturi (M) -vacante,
bloc alimentar; -portar: 1 post (M)
-vacant, serviciul administrativ.
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă pentru toate posturile în data de 05.01.2017, ora 9.00;
-interviul pentru toate posturile în
data de 11.01.2017, ora 9.00;
-proba practică pentru registrator
medical în data de 11.01.2017, ora
12.00. Condiţii generale de participare: a)Are cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic
European și domiciliul în
România; b)Cunoaște limba
română scris și vorbit; c)Are vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; d)Are capacitate
deplină de exerciţiu; e)Are o stare
de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza fișei de aptitudine
eliberată de către medicul de
muncii; f)Îndeplinește condiţiile
de studii potrivit cerinţelor
postului scos la concurs; g)Nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea 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 săvârșite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea
participării la concurs și a ocupării
funcţiei contractuale sunt:
-Diplomă de absolvire a școlii
sanitare postliceale, diplomă de
absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau
diplomă de licenţă în specialitatepentru posturile de asistent
medical generalist; -Pentru postul
de asistent medical generalist principal, să posede adeverinţă de grad
principal- minim 5 ani vechime,
asistent medical generalist- minim
6 luni vechime și asistent medical
debutant -fără vechime; -Pentru
postul de registrator medical debutant -diplomă de absolvire studii
medii și să deţină certificat/atestat/

adeverinţă absolvire cursuri de
competenţă operator calculatorfără vechime; -Pentru postul de
infirmieră debutantă -diplomă de
absolvire a școlii generale sau liceu
și curs de infirmiere absolvit- fără
vechime; -Pentru posturile de
bucătar să deţină atestat/adeverinţă de absolvire cursuri în
domeniu și să aibă 6 ani vechime
în domeniu; Autopsier -curs de
instruire și vechime în domeniu
minim 6 luni; -Pentru postul de
portar: -certificat de calificare
profesională pentru exercitarea
profesiei de portar/agent de pază;
-să deţină atestat privind absolvirea cursului de calificare profesională pentru profesia de agent de
pază; -vechime: minim 3 ani în
specialitatea de portar/agent de
pază. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Spitalului Orășenesc de Urgenţă
Târgu-Cărbunești, din str.Eroilor,
nr.51, jud.Gorj. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Orășenesc
de Urgenţă Târgu-Cărbunești,
persoană de contact: ref. Fetitoiu
Valentin, telefon: 0253.378.165,
fax: 0253.378.085, e-mail: sp_
carb@yahoo.com

CITAȚII
l Subscrisa Parohia ”Cuvioasa
Parascheva” Costuleni, Iași, CIF
14311210 cu sediul în comuna
Costuleni, județul Iași prin preot
Straton Constantin, în calitate de
reclamantă, aduce la cunoștință
p u b l i c ă D o s a r u l n r.
38991/245/2016 af lat pe rolul
Judecătoriei Iași, având ca obiect
uzucapiune, în contradictoriu cu
Unitatea Administrativ Teritorială
a comunei Costuleni prin primar,
județul Iași.
l Subscrisa Parohia ”Sfinții Voievozi” Cozia, CIF 15235838 cu
sediul în satul Cozia, comuna
Costuleni, județul Iași prin preot
paroh Cojocaru Cătălin– Robert,
în calitate de reclamantă, aduce la
cunoștință publică Dosarul nr.
38691/245/2016 af lat pe rolul
Judecătoriei Iași, având ca obiect
uzucapiune, în contradictoriu cu
Unitatea Administrativ Teritorială
a comunei Costuleni prin primar,
județul Iași.
l Numiţii Rednic Berta, Szletian
Mihai, Szlatian Mihai, Vlasin
Szimijon, Petran Maria, cu domiciliul necunoscut, sunt citaţi în
calitate de intervenienţi în dosar
nr.3220/307/2014 al Judecătoriei
Sighetu Marmaţiei pentru
25.01.2017, în proces cu Vlasin
Vasile, domiciliat în Breb, nr.388,
având ca obiect uzucapiune.

DIVERSE
l La Primaria sector.6 s-a depus
documentatia PUD pentru str.
Cotul Siretului nr.21-25, in
vederea obtinerii Autorizatiei de
Constructie locuinta:P+1E. Pentru
informatii doritorii se pot
adresa Serviciului Urbanism al
Primariei Sector.6, Calea Plevnei
nr.147-149, tel: 0376.204.319.
l La Primaria sector.6 s-a depus
documentatia PUD pentru str.
Drumul Osiei nr.51, in vederea
obtinerii Autorizatiei de
Constructie imobil cu functiunea
de depozit si birouri S+P+3E si

construire copertina. Pentru
informatii doritorii se pot
adresa Serviciului Urbanism al
Primariei Sector.6, Calea Plevnei
nr. 147-149, tel: 0376.204.319
l SC Vino Imperium Doc SRL,
anunţă publicul interest asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “Demolare construcţii
existente, înfiinţare capacitate de
producţie și îmbuteliere vin”,
propus a fi amplsat în loc.
Măderat, FN (CF 302007), jud.
Arad. Informaţii privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Arad, Str. Splaiul Mureș,
FN, jud. Arad, la sediul SC Vino
Imperium Doc SRL, din loc. Arad,
Bdul Revoluţiei nr. 78, ap. 1, jud.
Arad, între orele 08:00-16:00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Arad din
Arad, Str. Splaiul Mureșului, FN,
jud. Arad, în zilele de luni-vineri
orele 08:00-16:00.
l Lichidatorul judiciar Dinu,
Urse Și Asociații SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea
procedurii simplificate a insolvenței prevăzută de Legea
nr.85/2014, împotriva debitoarei
SC Beton Veneta Costruzioni SRL
cu sediul în București, Str. Câmpul
cu Narcise nr.31, sector 2,
J40/7917/1998, CUI 10873711, în
dosarul 40764/3/2016 aflat pe rolul
Tribunalului București, Secția
a-VII-a Civilă. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanțelor asupra
averii debitorului 22.12.2016,
termenul de verificare a creanțelor,
de întocmire, afișare și comunicare
a tabelului preliminar de creanțe
30.12.2016, termenul de definitivare a tabelului creanțelor
24.01.2017. Următorul termen de
judecată a fost fixat pentru data
de 06.02.2017. Pentru relații:
021.318.74.25.
l Via Insolv SPRL Ploiești, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
administrator judiciar conform
incheierii din data de 05.12.2016,
pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă, , în
dosarul 43421/3/2016, anunţă
deschiderea procedurii generale a
insolvenţei debitoarei Etiss
Confexim SRL, sediul social
Bucuresti, sect 5, Splaiul Independentei, nr. 52, et.1, biroul nr. 14,
sect 5, avand CIF 10719705,
J40/10468/2014. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
19.01.2017 .Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 08.02.2017.
Termenul pentru solutionarea
eventualelor contestatii si pentru
definitivarea si afișarea tabelului
definitiv al creanţelor este
03.03.2017. Prima adunare a
creditorilor la data de 13.02.2017,
ora 14/00, la sediul administratorului judiciar.

SOMAȚII
l Prezenţa somaţie este emisă în
temeiul art. 130 din Decretul –
Lege nr. 115/1938 astfel cum s-a
dispus prin încheierea de ședinţă
din data de 7.12.2016, cu privire la
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ineu la data de 09.09.2016
în dosarul nr. 1353/246/2016,
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formulate de petenţii Mihuţ
Cornel şi Mihuţ Floarea ambii
domiciliaţi în sat Chier nr. 474,
com Târnova, jud. Arad. Petenţii
au solicitat să se constate că au
dobândit dreptul de proprietate
prin uzucapiune, asupra imobilelor, respectiv asupra cotei de 8/16
părţi din imobilul înscris în CF nr.
307819 Târnova, provenit din CF
197 Chier, cu nr top 577-579 de
sub B 3 compus din curte şi
grădină, respectiv asupra casei cu
nr adm nou 474, vechi 49 proprietari tabular fiind sub B3 Berar
Moisă decedat de peste 30 de ani,
petenţii au solicitat să se dipuna
înscrierea dreptului lor de proprietate în cartea funciara, asupra
imobilului menţionat. Petenţii
suntin că foloseşte imobilul de
peste 30 de ani, exercitând o
posesie utilă, respective continuă,
neîntreruptă, netulburată, publică
şi sub nume de proprietari.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocarea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor S.C.
VEST 6 S.A.: În conformitate cu
prevederile art. 113 şi ale art. 117
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor Actului
Constitutiv al societăţii, Administratorul unic al S.C. VEST 6 S.A.,
persoană juridică română, cu
sediul social în Bucureşti, Calea
Crîngaşi nr. 26-28 bloc 48-49
parter sector 6, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Bucureşti sub
nr. J40/241/1991, Cod Unic de
Înregistrare: RO 1590163,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 18.01.2017, ora
9:00, la sediul social al societăţii
din Bucureşti, Calea Crîngaşi nr.
26-28, bl. 48-49, parter, sector 6, în
prima convocare. La Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înscrişi
în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 14.12.2016, stabilită ca
dată de referinţă. În cazul în care
nu se va întruni cvorumul necesar
pentru ţinerea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor în
prima convocare, se reconvoacă
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor, la data de
19.01.2017, ora 9:00, în acelaşi loc
şi având aceeaşi ordine de zi,
pentru a doua convocare. Ordine
de Zi: 1.Aprobarea cesiunii de
acţiuni intervenite între acţionarii
societăţii Coca Radu şi Coca
Lacramioara în urma contractului
de cesiune de acţiuni nr. 4883
încheiat în data de 08.12.2016
între acţionarii societăţii Coca
Radu şi Coca Lacramioara, prin
care: Coca Radu în calitate de
cedent, cesionează lui Coca Lacramioara în calitate de cesionar
16.841 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 42.102,50 lei, din
care: aport în numerar: 324,19 lei,
aport în natură: 41.778,31 lei,
reprezentand 12,73% din capitalul
social al societăţii mai sus identificată, participarea la beneficii şi
pierderi fiind de 12,73%. 2. Aprobarea intrării în societate în calitate de acţionar a doamnei
Valeanu Olga-Elena, cetăţean
român, născută la data de
09.10.1975 în Sec.7 (Mun. Bucureşti), domiciliată în Bucureşti,

Sector 5, Str. Pecineaga nr.14,
bl.23, sc.B, et.3 , ap. 30, identificată
cu CI seria RR nr. 671093, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 3, la
data de 21.05.2010, CNP
2751009441530, prin cedarea din
partea acţionarului Coca Radu a
1.322 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 3.305 lei, din
care: aport în numerar: 25,45 lei,
aport în natură: 3.279,55 lei, reprezentând 1% din capitalul social,
participarea la beneficii şi pierderi
fiind de 1%, către Valeanu OlgaElena care devine astfel nou acţionar, conform contractului de
cesiune de acţiuni nr. 4883
încheiat în data de 08.12.2016,
între Coca Radu şi Valeanu OlgaElena. 3.Aprobarea modificării şi
actualizării Actului Constitutiv al
societăţii privind structura acţionariatului în urma contractului de
cesiune de acţiuni nr. 4883
încheiat în data de 08.12.2016
între cedentul Coca Radu pe de o
parte şi cesionarii Coca Lacramioara, Valeanu Olga-Elena pe de
altă parte. În acest sens se va
modifica art. 9- „Structura acţionariatului” al Actului Constitutiv
al societăţii care va avea următorul conţinut:„Art. 9- Structura
acţionariatului: -Coca Radu, cetăţean român, născut la data de
03.06.1940 în loc. Sadova, jud.
Suceava, domiciliat în Bucureşti,
Şos. Cotroceni nr. 25, sector 6,
identificat cu CI seria RT nr.
269663, eliberată la data de
13.06.2003 de Secţia 20 Poliţie,
CNP 1400603400364, deţine
51,50% din capitalul social, reprezentând 68.102 acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei,
în valoare totală de 170.255 lei din
care: -aport în numerar: 1.310,96
lei; -aport în natură: 168.944,04
lei. -Coca Lacramioara, cetăţean
român, născut la data de
23.09.1976 în mun. Iaşi jud. Iaşi,
domiciliată în Bucureşti, Sos.
Cotroceni nr. 25, sector 6, identificată cu CI seria RR nr. 463023,
eliberată la data de 14.06.2007 de
SPCEP S6 biroul nr. 1, CNP
2760923460011, deţine 27,50% din
capitalul social, reprezentând
36.374 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 90.935 lei, din
care: -aport în numerar: 700,20
lei; -aport în natură: 90.234,80 lei.Coca Paul, cetăţean român, născut
la data de 15.06.1975 în mun. Iaşi
jud. Iaşi, domiciliat în Bucureşti,
Şos. Cotroceni nr. 25, sector 6,
identificat cu CI seria RD
nr.788093, eliberată la data de
19.07.2012 de SPCEP Sector 6,
CNP 1750615460019, deţine 5%
din capitalul social, reprezentând
6.612 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 16.530 lei, din
care: -aport în numerar: 127 lei;
-aport în natură: 16.403 lei. -Coca
Dan- Marius, cetăţean român,
născut la data de 11.08.1986 în
mun. Bucureşti sector 5, domiciliat
în Bucureşti, Sos. Cotroceni nr.
25,bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 2 sector 6,
identificat cu CI seria RR nr.
325814, eliberată la data de
31.08.2004 de Secţia 20 Poliţie,
CNP 1860811450071, deţine 5%
din capitalul social, reprezentând
6.612 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 16.530 lei, din
care: -aport în numerar: 127 lei;
-aport în natură: 16.403 lei. -Preda
Georgiana, cetăţean român, domi-

ciliată în Mun. Bucureşti, Sos.
Ştefan cel Mare nr. 46, bl. 33B,
scara B, ap.68, sector 2, identificată cu CI seria RT nr. 543985,
eliberata de SPCEP S2 biroul nr.
1, la data de 10.03.2008, CNP
2700913075099, deţine 5% din
capitalul social, reprezentând
6.612 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, in
valoare totală de 16.530 lei, din
care: -aport în numerar: 127 lei;
-aport în natură: 16.403 lei.
-Graur Gheorghita, cetăţean
român, domiciliată în Mun. Bucureşti, Int. Târgu Frumos nr. 9-11,
bl. 6, scara A , et.1, ap.11, sector 4 ,
identificată cu CI seria RR nr.
694888, eliberată de SPCEP S4
biroul nr. 2, la data de 07.07.2010 ,
CNP 2680709522527, deţine 5%
din capitalul social, reprezentând
6.612 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 16.530 lei, din
care: -aport în numerar: 127 lei;
-aport în natură: 16.403 lei.
-Valeanu Olga-Elena, cetăţean
român, născută la data de
09.10.1975 în Sec.7 (Mun. Bucureşti), domiciliată în Bucureşti,
Sector 5, Str. Pecineaga nr.14,
bl.23, sc.B , et.3 , ap.30, identificată
cu CI seria RR nr. 671093, eliberată de SPCEP S5 biroul nr.3, la
data de 21.05.2010, CNP
2751009441530, deţine 1% din
capitalul social, reprezentând
1.322 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, in
valoare totala de 3.305 lei, din
care: -aport în numerar: 25,45 lei;
-aport în natură: 3.279,55 lei.
Participarea la beneficii şi pierderi
a acţionarilor este următoarea:
Coca Radu- 51,50%; Coca Lacramioara- 27,50%; Coca Paul- 5%;
Coca Dan- Marius- 5%; Preda
Georgiana- 5%; Graur Gheorghita- 5%; Valeanu Olga-Elena1%”. 4. Aprobarea împuternicirii
d-ului Coca Radu în calitate de
administrator unic al societăţii
pentru a semna în numele acţionarilor Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor
precum şi Actul Constitutiv Actualizat al societăţii. 5. Aprobarea
împuternicirii d-nei Coca Lacramioara în calitate de acţionar al
societăţii pentru a reprezenta
societatea în vederea îndeplinirii
tuturor formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti, la Monitorul
Oficial al României precum şi în
faţa oricăror alte autorităţi
publice, sens în care va semna
oriunde este necesar în vederea
ducerii la îndeplinire a Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor adoptate, va depune
şi va ridica acte, va achita taxele
legale.
Acţionarii pot participa la şedinţa
Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor, personal sau prin
reprezentant– în baza unei procuri
speciale, conform Actului Constitutiv al societăţii. Formularele de
procuri speciale de reprezentare
vor fi disponibile la sediul social al
societăţii, începând cu data de
14.12.2016 în fiecare zi lucrătoare
a săptămânii, între orele 8:3016:30. Procurile speciale vor fi
depuse în original la sediul social
al societăţii până cel mai târziu la
data de 17.01.2017, ora 9:00.
Documentele şi materialele informative referitoare la punctele de

pe ordinea de zi vor putea fi
consultate de catre acţionari la
sediul social al societăţii începând
cu data de 14.12.2016.

LICITAȚII
l Oportunitate de achizitie pentru
afaceri. Imobil deosebit la pret de
apartament. SC Baza de Aprovizionare Desfacere Metal SRL, in
faliment vinde prin licitatie
publica imobil format din teren si
cladiri cu destinatie industriala
situat in localitatea Cazanesti
Judetul Ialomita, DN 2A/E60.
Imobilul este compus din: Teren
intravilan care are o suprafata de
49.386 mp si cladiri aferente.
Pretul actual este de 133.636 EUR
fara TVA. Pentru detalii va puteti
adresa Lichidatorului judiciar la
telefon 0314359396; fax
0372.895.818; email office@
sumainsolvency.ro.
l Subscrisa Via Insolv SPRL
scoate la vânzare incepand cu data
de 15.12.2016, ora 16.00 prin licitaţie publică bun imobil (teren
extravilan arabil) in suprafata de
5.000 mp situat in extravilanul
comunei Berceni, sat Corlatesti,
tarla 29, parcela 302/100, jud.
Prahova, nr cadastral 20203, CF
nr 20203 Berceni pretul de
vanzare pornind de la valoarea de
evaluare de 89.136 lei fara TVA
apartinand Buze Oil Serv SRL.
Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie
cu o zi înainte de data licitaţiei. In
cazul neadjudecării vânzarile vor
fi reluate în zilele de 22.12.2016,
respectiv 09.01.2017 la aceeasi ora
la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800.
l Subscrisa Via Insolv SPRL
scoate la vânzare incepand cu data
de 15.12.2016, ora 16.00 prin licitaţie publică bun imobil compus
din constructie neterminata, regim
de inaltime P+1 partial (ac sol-525
mp, ac desfasurata-588mp) si
constructie poarta (ac sol-15 mp)
situate in extravilanul comunei
Berceni, sat Corlatesti, tarla 29,
parcela 302/100, jud. Prahova
pretul de vanzare pornind de la
valoarea de evaluare de 191.467 lei
fara TVA apartinand Rolida Com
SRL. Constructiile nu au autorizatie. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în
zilele de 22.12.2016, respectiv
09.01.2017 la aceeasi ora la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
l Primăria Municipiului Piatra
Neamţ anunţă Organizarea licitaţiei publice deschise în vederea:
Inchirierii bunului imobil-panou
publicitar electronic, situat în
Piatra Neamţ, Piaţa Ştefan cel
Mare, nr.16B. Preţul de pornire la
licitaţie este de 1.126 lei/lună. Licitaţia va avea loc în data de
06.01.2017, ora 14,00, la sala de
şedinţe a Primăriei municipiului
Piatra Neamţ, cu sediul în str.
Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile

si depunerea ofertelor se fac până
la data de 05.01.2017, ora 16,30,
inclusiv, la Primăria municipiului
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare,
nr. 6-8, Biroul Relaţii cu Publicul,
Ghişeul Serviciului Patrimoniu,
Autorizări şi Transport zilnic între
orele 8,00 – 16,30, unde se poate
achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon
0233/ 218991, interior 152, zilnic
între orele 8,00 – 16,30.
l Număr dosar 2698/99/2014 (nr.
in format vechi 196/2014). SC
Grup XL Company SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: Activul
nr.1 :Hala de depozitare si birouri
administrativ- compus din teren
cu suprafata de 3.127 mp si
constructii cu suprafata utila de
2.454 mp. situat in Iasi, Calea
Chisinaului nr.35 .Pretul de
vanzare fiind in cuantum de
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000
Eur)(60% din valoarea de
evaluare), (fara TVA). Activul
nr.2: Proprietate imobiliara teren- situat in Zona Antibiotice ,
jud.Iasi, cu front la E583, avand
suprafata de 8.558 mp.. Pretul de
vanzare fiind in cuantum de
682.619,40lei (respectiv
154.038EUR) (60% din valoarea
de evaluare), (fara TVA). Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până la data
de 15.12.2016 orele 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, str. Vasile
Lupu nr.43, jud. Iasi, in data de
16.12.2016 orele 12.00, şi se va
desfăşura în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 16.06.2016. Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile
Lupu nr.43, jud. Iaşi, până la data
de 15.12.2016 orele 12.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine: C.I.I.
Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.
l Subscrisa Via Insolv SPRL
scoate la vânzare incepand cu data
de 16.12.2016 ora 12.00 prin licitaţie publică in bloc a bunurilor
(foreza electrica, parapet interior,
mai compactor, podet trecere)
apartinand Vioboris Prest SRL la
pretul de inventar redus cu 50%
cu un discount pentru vanzarea
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fortata de 30% de 23.013,61 lei
fara TVA. Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în
zilele de 23.12.2016, respectiv
11.01.2017 la aceeasi ora la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
l Subscrisa Via Insolv SPRL
scoate la vânzare incepand cu data
de 16.12.2016, ora 15.00 prin licitaţie publică stoc marfa materiale
de constructii, sanitare la preţul de
inventar redus cu 50% si cu un
discount pentru vanzarea fortata
de 30% apartinand Clarex Impex
SRL. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în
zilele de 23.12.2016, respectiv
11.01.2017 la aceleasi ore la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.”
l Subscrisa Via Insolv SPRL
scoate la vânzare incepand cu data
de 16.12.2016, ora 15.00 prin licitaţie publică bun imobil (teren
intravilan) in suprafata de 792,09
mp situat in Tuzla, str. Morii, nr. 5
A, jud. Constanta - pret de
evaluare 52.941 lei fara TVA, bun
imobil (cladire complex) Plopeni,
str. Republicii, nr. 21, jud. Prahova
- spatiu administrativ, suprafata
utila 319 mp - pret de evaluare de
529.350 lei fara TVA, bun imobil
(garsoniera) Plopeni, str. Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, ap.
3, jud. Prahova - pret de evaluare
101.667 lei fara TVA apartinand
Prunus Forest SRL. Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la administratorul
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o
zi înainte de data licitaţiei. In
cazul neadjudecării vânzarile vor
fi reluate în zilele de 23.12.2016,
respectiv 11.01.2017 la aceeasi ora
la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.
l Subscrisa Via Insolv SPRL
scoate la vânzare incepand cu data
de 16.12.2016 ora 14.00 prin licitaţie publică in bloc a bunurilor
(placa compactoare,aparat
preparat cafea,aparat sudura
Telwin, stocuri bauturi, autoturism
Citroen Jumper-lipsa motor si
cutie viteza,smart tv led
Panasonic) apartinand EPO
Construct SRL la pretul de
inventar redus cu 50% si cu un
discount pentru vanzarea fortata
de 30% de 17.551,43 lei fara TVA.
Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie
cu o zi înainte de data licitaţiei. In
cazul neadjudecării vânzarile vor
fi reluate în zilele de 23.12.2016,
respectiv 11.01.2017 la aceeasi ora
la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800.
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ANUNȚURI

l Ministerul Apărării Naţionale,
prin Unitatea Militară 01249 Arad
organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare în vederea
închirierii imobilului situat în localitatea Felnac, în suprafaţă de
84.849ha, în scopul desfăşurării
activităţilor agrozootehnice
(păşunat). Licitaţia are loc în ziua
de 09.01.2017, ora 12.00, la sediul
U.M. 01249 Arad, strada Cetăţii
nr.1-3, Arad. În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în ziua de
16.01.2017, ora 12.00 şi în ziua de
23.01.2017, ora 12.00 la aceeaşi
adresă.
Condiţiile privind participarea şi
adjudecarea sunt cuprinse în

caietul de sarcini, care se poate
achiziţiona de la sediul UM 01249
Arad, str. Cetăţii, nr.1-3, începând
cu data de 12.12.2016, contra
sumei de 20 lei, care se depune la
casieria unităţii. Ofertele
împreună cu celelalte documente
se depun la registratura unităţii
militare: până la data de
09.01.2017, orele 11.00, pentru
licitaţia din data de 09.01.2017,
până la data de 16.01.2017 orele
11.00, pentru al doilea termen din
data de 16.01.2017, până la data
de 23.01.2017 orele 11.00, pentru
al treilea termen din data de
23.01.2017. Garanţia de participare se exprimă în lei şi se consti-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active
aparținând: Kriss Guard Company - Pitești după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Porsche 9PA/
EC22/ Cayenne, serie șasiu WP1ZZZ9PZ5LA06305, an fabricație
2005, AG-99-KGC, 51.450 lei. Prețurile menționate reprezintă
100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind
prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui
să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești,
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală
republicat, până în ziua de 20.12.2016, ora 14.00. Licitația va
avea loc în data de 21.12.2016, ora 11.00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot afla de la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Argeș, tel. 0248.211.511 - 3252.

publicitate

LUNI / 12 DECEMBRIE 2016
tuie prin scrisoare de garanţie
bancară, care se prezintă în
original, sau prin depunere în
numerar la casieria unităţii militare până în ziua licitaţiei orele
10.00. Informaţii suplimentare se
obţin la sediul unităţii sau la
telefon 0257/280.700 interior 148.
l Activ Insolv SPRL, lichidator al
SC Doua Flori SRL, anunţă
vânzarea prin licitatie publică, în
condiţiile art. 116 alin. 2 din Legea
nr. 85/2006, a bunurilor imobile
proprietatea debitoarei: 1. Imobil
situat in intravilanul localitatii
Vladesti, punctul „Tarina”, jud.
Valcea, format din teren curti
constructii in suprafata de 388 mp
si cladire cu regim de inaltime
P+M in suprafata desfasurata de
222 mp, la pretul de pornire de
144.690 lei; 2. Imobil situat in
intravilanul localitatii Vladesti,
punctul „Tarina”, jud.Valcea,
format din teren curti constructii
in suprafata de 340 mp si cladire

cu regim de inaltime P+M in
suprafata desfasurata de 134 mp,
la pretul de pornire de 99.796 lei;
3. Imobil situat in intravilanul
localitatii Vladesti, punctul
„Tarina”, jud.Valcea, format din
teren curti constructii in suprafata
de 529 mp si cladire cu regim de
inaltime P+M in suprafata desfasurata de 134 mp, la pretul de
pornire de 108.690 lei; 4. Imobil
situat in intravilanul localitatii
Vladesti, punctul „Tarina”, jud.
Valcea, format din teren curti
constructii in suprafata de 471 mp
si cladire cu regim de inaltime
P+M in suprafata desfasurata de
132 mp, la pretul de pornire de
104.451 lei; 5. Imobil situat in
intravilanul localitatii Vladesti,
punctul „Tarina”, jud.Valcea,
format din teren curti constructii
in suprafata de 400 mp si cladire
cu regim de inaltime P+M in
suprafata desfasurata de 132 mp,
la pretul de pornire de 101.523 lei;
Sedinţele de licitaţie publică se

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. A.J.F.P. Prahova - S.F.O.
Bușteni anunță organizarea licitației privind vânzarea bunurilor
mobile - utilaje și echipamente de paniﬁcație (Mașină de foietaj,
Malaxor Matina, Cuptor cu trei cuptoare, Malaxor aluat, Căi
suport), la sediul din oraș Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, în data
de 28.12.2016, ora 13.00. Bunurile mobile sunt proprietatea
debitorului S.C. Danipan Deuces SRL, CUI 16654389, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Bușteni, B-dul. Libertății, nr. 35,
județul Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 4.947 lei,
exclusiv TVA. Anunțul nr. 42656/09.12.2016 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind condiții de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon
0244.320155, persoană de contact: Aldea Cristin.

organizează la sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter,
în zilele de 13.12.2016, 20.12.2016,
27.12.2016, 03.01.2017, 10.01.2017,
17.01.2017, 24.01.2017, 31.01.2017,
07.02.2017 si 14.02.2017 ora 14:00.
Relaţii suplimentare privind
imobilele scoase la vânzare, caietul
de sarcini si condiţiile de participare la licitaţie se pot obţine la
sediul lichidatorului sau la telefon/
fax 0350414880; 0743050727;
0742307351.

PIERDERI
l SC Esprit Group SRL cu sediul
in Brasov, str.Zizinului, nr.121,
avand CUI 13801655, declar
pierdut certificat constatator al
sediului emis de Oficiul Registrului Comertului Brasov. Il declar
nul.
l Pierdut atestat taxi cu seria
CPTX
n r. 0 0 3 8 8 0 2 ,
nume Sofronie Mihai, cu valabilitate până la 23.12.2016. Îl declar
nul.
l Declar pierdut atestat de înregistrare vamală original nr.
RO9491623DT01/06.11.2013,
înregistrat pe numele SC Happy
Samson Company SRL, identificat cu cod fiscal: RO25069139
pentru comercializarea de gaz
petrolier lichefiat cu codurile NC
de la 2711 12 11 până la 2711 19
00, pentru punctul de lucru din
adresa: oraş Otopeni, judeţul Ilfov,
CF nr. 3867, nr.cadastral 3243.
Prezentul anunţ este înregistrat
pentru înlocuirea atestatului de

înregistrare vamală şi schimbarea
lui.
l Declar pierdută legitimaţia de
student emisă de Universitatea
Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, Master
Consiliere Şcolară şi Dezvoltarea
Carierei anul II, pe numele Spiru
(Pandea) Ştefania- Paula.
l S.C. Ninex Com Prod S.R.L., cu
sediul în Bucureşti sec. 5, str.
Zamfir Olaru nr. 15, anunţă
pierdut (nul) registru unic de
control de la sediul social.
l Declar pierdute (nule) paşaport
eliberat D.G.P.B., carte de identitate eliberată de S.P.C.E.P. S4,
permis de conducere eliberat de
D.R.P.C.I.V. Bucureşti, cartelă
tahograf eliberată de A.R.R.,
atestat profesional marfă şi
persoane eliberat de A.R.R.,
atestat profesional tip A.D.R.
eliberat de A.R.R., pe numele
Gîrnicianu Adrian- Costin.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului
auto nr. 0244812000 valabil:
04.02.2014– 24.01.2019, eliberat de
A.R.R. Iaşi pe numele: Tanasă
Ghiorghiță. Se declară nul.
l SC Altro Holliday SRL,
CUI.29901162, J40/2792/2012
pierdut certificat inmatriculare.
Declar nul.
l Pierdut Certificat Constatator,
eliberat de ORC Arad, pentru
SC.Elecroconstructii Armand&Matei SRL. Il declar nul.

