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OFERTE SERVICIU

Auchan Cotroceni recruteaza 
Receptioner. 0374124100(280)

l Sc Patiseria Donke  Srl angajeaza 
Brutar. Conditii; - Studii 10 clase , 
-calificare brutar, - cunoasterea 
bucatariei sarbesti ( prajitura 
Burek). Informatii tel; 0745330061 
sau CV.,la adresa de mail zoranmu-
tavschi@gmail.com pana la data de 
09.11.2016.

l SC ALPACCESS SRL angajează 
pentru Bucureşti vopsitori şi sabla-
tori cu experienţă şi muncitori 
necalificaţi. Aşteptăm CV-ul dvs. pe 
adresa recrutari@alpaccess.com. 
Relaţii la tel.0344.141.445.

l Firma Romano Electro SRL 
angajează electricieni cu experienţă 
pentru construcţii montaj instalaţii 
de curenţi slabi. Contact: tel 
021.204.6024, e-mail: office@roma-
noelectro.ro

l MA.RA Logistics Quality, anga-
jeaza agent de vanzari full-time, cu 
experienta, vorbitor de limba turca 
si engleza, nivel avansat. Salariu 
atractiv si bonusuri in functie de 
performante. Interviu la punctul de 
lucru: Drumul intre Tarlale, nr.160-
174, sector 3, Bucuresti, pe data de 
11.11.2016, ora 10.00. CV-urile catre 
adresa de e-mail: office@maralogis-
tics.ro, tel: 021.255.55.02 

l Institutul "Bucovina" Al Acade-
miei Române, cu sediul în Rădăuţi, 
Calea Bucovinei, nr.9, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
de execuţie cu normă întreagă, CS 
II, domeniul istorie literară, la data 
de 08.12.2016, ora_11.00, la sediul 
Institutului. Concursul se va desfă-
şura conform Legii 319/2003 privind 
statutul personalului de cercetare/
dezvoltare. Data limită pentru 
înscriere, respectiv depunerea dosa-
rului: 30 de zile de la data publicării 
anunţului. Persoana de contact: 
secretariat comisie de concurs -Dna 
Liliana Cusiac, tel.0230.561.408; 
0723.520.003.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs, în conformitate cu prevede-
rile HGR 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, la sediul 
unităţii din str.Ion Creangă, nr.1, 
Fălticeni, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale temporar 
vacante: 1 post, asistent medical 
principal, Laboratorul de radiologie 
şi imagistică medicală. Proba scrisă 
va avea loc în data de 05.12.2016, 
ora 10.00. Data şi ora interviului vor 
fi anunţate după proba scrisă. Dosa-
rele de concurs se depun la Serv.
RUNOS până pe data 15.11.2016,    
inclusiv, ora 15.00. Condiţii de parti-
cipare: -diplomă de asistent în speci-
alitate radiologie; -adeverinţă de 

grad principal. Anunţul de concurs, 
bibliografia, tematica de concurs se 
află afişate la avizierul unităţii şi pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare 
s e  p o t  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n 
nr.0752.126.627, 0752.126.626.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs, în conformitate cu prevede-
rile HGR 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, la sediul 
unităţii din str.Ion Creangă, nr.1, 
Fălticeni, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractual vacante: 2 
posturi, asistent medical debutant, 
Compartimentul de Neonatologie. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
05.12 2016, ora 10.00. Data şi ora 
interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Dosarele de concurs se 
depun la Serv.RUNOS până pe data 
22.11.2016, inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii de participare pentru asis-
tenţi medicali debutanţi: -diplomă 
de asistent medical generalist; 
-vechimea nu este necesară. Anunţul 
de concurs, bibliografia, tematica de 
concurs se află afişate la avizierul 
unităţii şi pe site-ul unităţii. Relatii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
nr.0752.126.627, 0752.126.626.

l Primăria Oraşului Panciu organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcţii  contractuale vacante, 
conform HG 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Denu-
mirea funcţiei contractuale: funcţie 
vacantă, administrator, perioadă 
nedeterminată -Centrul de Asistenţă 
şi Suport Persoane Vârstnice Sove-
jana. Data, ora şi locul desfăşurării 
concursului: -2.12.2016, ora 14.00, 
proba scrisă, la sediul Primăriei 
Oraşului Panciu; -proba interviu se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Oraşului Panciu, în maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise, data şi ora vor fi afişate 
o dată cu rezultatele la proba scrisă. 
Depunere dosare: în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului la Compartimentul de 
Resurse umane din cadrul Primăriei 
Oraşului Panciu (persoană de 
contact: Drimba Mihaela, consilier, 
telefon: 0237.275.811). Condiţii de 
participare la concurs: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: minimum 5 ani 
ca magaziner sau administrator. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Oraşului Panciu, judeţul 
Vrancea, str.Titu Maiorescu, nr.15, 
tel.0237.275.811, fax: 0237.276.137.

l Primăria Oraşului Panciu organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
două funcţii personal contractual 
vacante, conform HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Denumirea funcţiilor contrac-
tuale: asistent medical, posturi 
vacante, perioadă nedeterminată 
-Centrul de Asistenţă şi Suport 
Persoane Vârstnice Sovejana. Data, 
ora şi locul desfăşurării concursului: 

-2.12.2016, ora 10.00, proba scrisă, la 
sediul Primăriei Oraşului Panciu; 
-proba interviu se va desfăşura la 
sediul Primăriei Oraşului Panciu, în 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise, data şi 
ora vor fi afişate o dată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Depunere 
dosare: în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului 
la Compartimentul de Resurse 
umane din cadrul  Primăriei 
Oraşului Panciu (persoană de 
contact: Drimba Mihaela, consilier, 
telefon: 0237.275.811). Condiţii de 
participare la concurs: -studii postli-
ceale sanitare; -vechime în speciali-
tatea studiilor minimum 6 luni 
(vechimea se poate proba cu adeve-
rinţă eliberată în baza unui contract 
individual de muncă, contract de 
colaborare, voluntariat sau prac-
tică). Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Oraşului Panciu, judeţul 
Vrancea, str.Mihai Viteazu, nr.2, 
tel.0237.275.811, fax: 0237.276.137.

l Primăria Oraşului Panciu organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
două funcţii personal contractual 
vacante, conform HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Denumirea funcţiilor contrac-
tuale: infirmieră, posturi vacante, 
perioadă nedeterminată -Centrul de 
Asistenţă şi Suport Persoane Vârst-
nice Sovejana. Data, ora şi locul 
desfăşurării concursului: -2.12.2016, 
ora 10.00, proba scrisă, la sediul 
Primăriei Oraşului Panciu; -proba 
interviu se va desfăşura la sediul 
Primăriei Oraşului Panciu, în 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise, data şi 
ora vor fi afişate o dată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Depunere 
dosare: în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului 
la Compartimentul de Resurse 
umane din cadrul  Primăriei 
Oraşului Panciu (persoană de 
contact: Drimba Mihaela, consilier, 
telefon: 0237.275.811). Condiţii de 
participare la concurs: -studii medii; 
-curs de infirmieră organizat de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Gene-
ralişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România, curs orga-
nizat de furnizori autorizaţi sau 
declaraţia pe propria răspundere că, 
în cazul admiterii la concurs, se 
obligă sub sancţiunea desfacerii 
contractului individual de muncă să 
obţină atestatul de infirmieră în 
termen de 6 luni de la încheierea 
contractului individual de muncă; 
-vechime în muncă minimum 5 ani. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Oraşului Panciu, judeţul 
Vrancea, str.Mihai Viteazu, nr.2, 
tel.0237.275.811, fax: 0237.276.137.

l Centrul European Cultural şi de 
Tineret pentru UNESCO „Nicolae 
Bălcescu”, cu sediul în Bucureşti, 
str.11 Iunie, nr.41, sectorul 4, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, în 

cadrul Compartimen-
tului Administrativ, 
de şofer tr.prof.I: 1 
post, conform HG 
286/23.03.2011, cu 
modificările ulteri-
oare. Concursul se va 
desfăşura  astfe l : 
-proba scrisă în data 
de 05.12.2016, ora 
10.00; -proba practică 
în data de 05.12.2016, 
ora 12.00; -proba 
interviu în data de 
06.12.2016, ora 10.00. 
Pentru participarea la 

concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -are 
cetăţenie 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; -îndeplineşte condi-
ţiile de studii (cel puţin studii medii); 
-permis de conducere categoria B; 
-condiţii minime de vechime în acti-
vitatea de conducere auto minim 5 
ani; -disponibilitate de lucru peste 
program la nevoie; -disponibilitate 
de schimbare a programului de 
lucru; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare, eliberată de către medicul 
de familie sau de către unităţile 
sanitare abilitate; -dovada testului 
psihologic; -cazierul judiciar că nu 
are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
de luni până joi, între orele 9.00-
15.30, şi vineri, între orele 9.00-
12.30, la sediul Centrului European 
Cultural şi de Tineret pentru 
UNESCO „Nicolae Bălcescu”, la 
registratură. Relaţii suplimentare la 
sediul Centrului European Cultural 
şi de Tineret pentru UNESCO 
„Nicolae Bălcescu”, la Comparti-
mentul Resurse Umane şi Secreta-
riat, telefon: 021.336.43.40, e-mail: 
ccnb4@yahoo.com.

l Primăria Oraşului Panciu organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcţii  contractuale vacante, 
conform HG 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Denu-
mirea funcţiei contractuale: funcţie 
vacantă, magaziner, perioadă nede-
terminată -Serviciul Public de Asis-
tenţă Socială. Data, ora şi locul 
desfăşurării concursului: -2.12.2016, 
ora 8.00, proba scrisă, la sediul 
Primăriei Oraşului Panciu; -proba 
interviu se va desfăşura la sediul 
Primăriei Oraşului Panciu, în 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise, data şi 
ora vor fi afişate o dată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Depunere 
dosare: în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului 
la Compartimentul de Resurse 
umane din cadrul  Primăriei 
Oraşului Panciu (persoană de 
contact: Drimba Mihaela, consilier, 
telefon: 0237.275.811). Condiţii de 
participare la concurs: -studii gene-
rale; -vechime în muncă minimum 5 
ani ca magaziner sau administrator. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Oraşului Panciu, judeţul 
Vrancea, str.Titu Maiorescu, nr.15, 
tel.0237.275.811, fax: 0237.276.137.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploieşti, 
Pta. Eroilor nr. 1A, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi de executie vacante din 
cadrul Căminului de Bătrâni: 1. 
Asistent Medical MG – 1 POST. 
Condiții de participare: - absolvent 
scoală postliceală sanitară sau echi-
valare conform H.G. nr. 797/1997; 
- vechime minim 6 luni în speciali-
tatea studiilor. 2. Infirmieră – 4 
posturi. Condiții de participare: - 
minim studii generale; - absolvent 
curs infirmieră; -vechime minimă în 
specialitate – 6 luni. Concursul se va 
desfăşura la sediul din Pța. Eroilor 
nr. 1A, după cum urmează: înscrie-
rile se fac în perioada 08.11.2016 – 
21.11.2016 orele 9.00- 14.00; proba 

scrisă va avea loc în data de 
05.12.2016 ora 9.30; proba interviu/
proba practică va avea loc în data de 
07.12.2016 ora 9.30. Dosarele de 
înscriere se depun la registratura 
instituției din Pța. Eroilor nr. 1A. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art. 
6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Condițiile de participare sunt afişate 
la sediul instituției din Pța. Eroilor 
nr. 1A şi pe site-ul institutiei www.
asscploiesti.ro. Relații suplimentare 
se pot obține la compartiment 
Resurse Umane - tel. 0740178780.

l Institutul de Fonoaudiologie şi 
Chirurgie Funcțională– ORL „Prof. 
Dr. Dorin Hociotă”, cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mihail Cioranu nr. 21, 
Sector 5, scoate la concurs în peri-
oada 23–28 noiembrie 2016, cu 
respectarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a concur-
sului şi a examenului pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, precum şi stabi-
lirea criteriilor de evaluare a perfor-
manțelor profesionale individuale la 
promovare prin examen a persona-
lului contractual din sistemul 
sanitar, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, următorului post 
temporar vacant: •1 post economist 
debutant (S) –Serviciul Financiar– 
Contabilitate. Condiţii -diplomă de 
licenţă studii economice; -vechime 
în specialitate- fără. Înscrierile se 
pot face la secretariatul instituției 
pană cel târziu 15.11.2016, ora 
15,00. Concursul se va desfăşura la 
sediul instituției, Sala de lectură, 
astfel: proba scrisă –23.11.2016– ora 
10.00; proba practică/ interviu 
–28.11.2016– ora 10.00. Relaţii cu 
privire la conţinutul dosarului de 
înscrierile la concurs şi bibliografie, 
se găsesc pe site-ul  www.ifacforl.ro 
şi  la Biroul RUNOS, telefon 
0 2 1 / 4 1 0 . 2 1 . 7 0  i n t . 1 7 2  ş i 
0744.346.544 –ref. Tufan Jenica, 
zilnic între orele 9,00–15,00.

l Institutul de Fonoaudiologie şi 
Chirurgie Funcțională– ORL „Prof.
Dr. Dorin Hociotă”, cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mihail Cioranu nr. 21, 
Sector 5, scoate la concurs în peri-
oada 06–09 decembrie 2016, cu 
respectarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a concur-
sului şi a examenului pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, precum şi stabi-
lirea criteriilor de evaluare a perfor-
manțelor profesionale individuale la 
promovare prin examen a persona-
lului contractual din sistemul 
sanitar, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, următoarele posturi 
vacante:  •1 post asistent medical 
principal (PL) -Laborator Radio-
logie si Imagistica Medicală. 
Condiţii: diplomă de bacalaureat; 
diplomă şcoală postliceală; dovada 
obţinerii gradului principal; vechime 
în specialitatea studiilor- minim 5 
ani. •1 post asistent medical (PL) 
-Laborator Explorări Funcţionale 
Audio– Vestibulare. Condiţii: 
diplomă de bacalaureat; diplomă 
şcoală postliceală; vechime în speci-
alitatea explorării funcţionale 
audio– vestibulare- minim 6 luni. 
Înscrierile se pot face la secretariatul 
instituției până cel târziu 22.11.2016, 
ora 15,00. Concursul se va desfăşura 
la sediul instituției, Sala de lectură, 
astfel:  proba scrisă– 06.12.2016– ora 
10.00; proba practică/ interviu– 
09.12.2016– ora 10.00. Relaţii cu 

privire la conţinutul dosarului de 
înscrierile la concurs şi bibliografie, 
se găsesc pe site-ul www.ifacforl.ro 
şi  la Biroul RUNOS, telefon 
0 2 1 / 4 1 0 . 2 1 . 7 0  i n t . 1 7 2  ş i 
0744.346.544 -ref. Tufan Jenica, 
zilnic între orele 9,00–15,00.

l Baza de Aprovizionare, Gospodă-
rire şi Reparații cu sediul  str. Saba-
rului nr.  1, comuna Jilava, județul 
Ilfov, scoate la concurs 9 posturi 
vacante de agent conducător auto; 
termenul de înscriere este de 15 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului, respectiv 28 noiembrie 
2016, orele 15:00, inclusiv, perioadă 
în care candidații depun dosarele de 
candidat complete la structura de 
resurse umane din cadrul unității. 
Taxa de participare la concurs este 
de 85 RON. Informații suplimentare 
se pot obține de la structura de 
resurse umane a Bazei de Aprovizio-
nare, Gospodărire şi Reparații şi pe 
site-ul Administrației Naționale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secțiunea Carieră -Concursuri din 
sursă externă) şi http://anp.gov.ro/
web/baza-aprovizionare-gospodari-
re-reparatii/cariera

l Primăria comunei Scânteia, 
judeţul Iaşi, organizează concurs 
pentru recrutarea/ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de refe-
rent(M), clasa a III-a, gradul profe-
sional superior din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului 
comunei Scânteia, judeţul Iaşi, 
compartimentul – Registrul agricol: 
Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului sunt următoarele: Proba scrisă 
se va desfăşura în data de 14 decem-
brie 2016, ora 10,00, la sediul Primă-
riei Scânteia, judeţul Iasi, cu sediul 
în satul Scânteia, comuna Scânteia, 
judeţul Iaşi. Interviul se va desfă-
şura la o dată ulterioară stabilită de 
comisia de concurs. Dosarele de 
înscriere se vor depune în termen de 
20 de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a ora 14,00 la 
Primăria Scânteia, judeţul Iaşi, 
biroul Secretar. Condiţiile de desfă-
şurare a concursului, condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia şi 
actele necesare candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere sunt afişate la 
sediul primăriei Scânteia, judeţul 
Iaşi şi sunt puse la dispoziţia solici-
tanţilor de către secretariatul comi-
siei de concurs. Relaţii suplimentare 
la telefon  0232/229260.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei de vânzare masă lemnoasă faso-
nată, producţia anului 2016. 
Organizatorul licitaţiei: Primăria 
comunei Remetea, cu sediul în 
comuna Remetrea, P-ta Cseres 
Tibor nr. 10, judeţul Harghita, CIF: 
4367655, tel/fax 0266-352-101, 
e-mail: office@gyergyoremete.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
28.11.2016, orele 09:00. Locul desfă-
şurării licitaţiei: sediul Primăriei 
c o m u n e i  R e m e t e a ,  c o m u n a 
Remetea, judeţul Harghita. Tipul 
licitaţiei: licitaţie cu strigare. Lici-
taţia este organizată şi se va desfă-
ş u r a  c o n f o r m  p r e v e d e r i l o r 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fordul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015. 
Data şi ora preselecţiei: 22.11.2016, 
ora 16:00. Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie este 22.11.2016, ora 15:00. 
Lista partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei pentru 
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fiecare partidă sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată, oferit la 
licitaţie este de 198 mc, volum brut, 
din care: 1. Pe natură de produse: 
APV nr. 01089, UP 0, UA 1, volume 
brut: 198 mc. 2. Pe specii: Brad 75 
mc, Molid 104 mc, Fag 19 mc, 
volum brut: 198 mc. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de: 340 lei/mc 
fara TVA conform HCL nr. 10 din 
Ianuarie 2016. După strigare şi în 
continuare după fiecare eventuala 
strigare (dacă este cazul) pasul de 
majorare a preţului este de 5 RON. 
Masa lemnoasa fasonata oferită spre 
vânzare provine din fodul forestier 
proprietate publică a comunei 
Remetea. Caietul de sarcini poate fi 
solicitat de la sediul organizatorului, 
începând cu data de 10.11.2016. 
Pentru participarea la licitaţie, soli-
citantul trebuie să depună, până la 
data de 22.11.2016, ora 15:00, o 
cerere de înscriere la licitaţie, la care 
trebuie să anexeze documentele 
prevăzute la art. 54, alin. 3 din HG 
924/2015. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa orga-
nizatorului licitaţiei: Comuna 
Remetea, tel. 0266-352.101.

l Institutul Oncologic “Prof.Dr.
Alexandru Trestioreanu” Bucureşti 
scoate la concurs următoarele 
posturi  vacante contractuale 
conform HG 286/2011: 1 post de 
asistent medical principal generalist 
cu studii superioare în cadrul Secţiei 
Clinice Chirurgie Oncologică I şi 1 
post de asistent medical principal 
generalist cu studii superioare în 
cadrul Secţiei Clinice Chirurgie 
Oncologică II; 1 post de asistent 
medical generalist debutant cu 
studii superioare în cadrul Secţiei 
Chirurgie Oncologică III; 1 post de 
asistent medical principal generalist 
cu studii postliceale în cadrul Secţiei 
Camera de Gardă; 1 post de asistent 
medical generalist cu studii postli-
ceale în cadrul Secţiei Secţiei Clinice 
Chirurgie Oncologică I şi 1 post de 
asistent medical generalist cu studii 
postliceale în cadrul Secţiei Secţiei 
Clinice Oncologie Pediatrică; 1 post 
de asistent medical generalist debu-
tant cu studii postliceale în cadrul 
Secţiei Camera de Gardă, 1 post de 
asistent medical generalist debutant 
cu studii postliceale în cadrul Secției 
Spitalizare de Zi, 1 post de asistent 
medical generalist debutant cu 
studii postliceale în cadrul Secţiei 

Clinice Radioterapie II, 1 post de 
asistent medical generalist debutant 
cu studii postliceale în cadrul Secţiei 
Clinice Radioterapie III şi 1 post de 
asistent medical de radiologie debu-
tant cu studii postliceale în cadrul 
Laboratorului Radiologie şi Imagis-
tică Medicală-Compartiment CT; 1 
post de infirmieră în cadrul Secției 
Clinice Chirurgie Oncologică I; 1 
post de brancardier în cadrul Sectiei 
Brancardieri; 1 post de îngrijitoare 
în cadrul Serviciului Administra-
tiv-Compartimentului Curăţenie, 1 
post de îngrijitoare în cadrul Secţiei 
Sterilizare şi 1 post de îngrijitoare în 
cadrul Ambulatorului Integrat- 
Fişier, Internări; 1 post de inginer 
specialist IA în cadrul Comparti-
mentului Informatică; 1 post de 
inginer debutant specialitatea ingi-
nerie medicală în cadrul Laborato-
rului Radioterapie cu Energii 
Înalte- Compartiment de Fizică 
Medicală, Dozimetrie şi Întreţinere 
Aparatură de Iradiere; 1 post de 
registrator medical debutant în 
cadrul Serviciului de Evaluare şi 
Statistică Medicală; 0.5 post de 
registrator medical în cadrul Servi-
ciului de Evaluare şi Statistică 
Medicală; 1 post de psiholog specia-
list în cadrul Ambulatorului Inte-
grat- Cabinet Psihologie 2; 1 post de 
asistent social cu studii superioare în 
cadrul Secţiei Clinice Oncologie 
Pediatrică- Compartiment Îngrijiri 
Paliative; 1 post de kinetoterapeut în 
cadrul Secţiei Clinice Oncologie 
Pediatrică- Compartiment Îngrijiri 
Paliative; 1 post de muncitor cali-
ficat I- zidar în cadrul Secţiei 
Muncitori-Întreţinere Clădire, Insta-
laţii de Apă, Lumină şi Încălzire; 1 
post de magaziner în cadrul Servi-
ciului Administrativ. Dosarele de 
concurs se depun la Serv.RUNOS 
din cadrul Institutului până la data 
de 22.11.2016, ora 15.00. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
05.12.2016, ora 9.00, iar proba 
interviu va avea loc în data de 
07.12.2016, ora 9.00, la sediul Insti-
tutului din Șos.Fundeni, nr.252, 
sect.2, Bucureşti. Institutul Onco-
logic “Prof.Dr.Alexandru Trestio-
reanu” Bucureşti scoate la concurs, 
conform HG 286/2011, 1 post 
temporar vacant de economist speci-
alist IA în cadrul Serviciului Finan-
ciar-Contabilitate şi 1 post temporar 
vacant de infirmieră debutantă în 
cadrul Secției Clinice Chirurgie 
Oncologică II. Dosarele de concurs 
se depun la Serv.RUNOS din cadrul 

Institutului până la data de 
15.11.2016, ora 15.00. Proba scrisă 
va avea loc în data de 23.11.2016, 
ora 9.00, iar proba interviu va avea 
loc în data de 25.10.2016, ora 9.00, la 
sediul Institutului din Șos. Fundeni, 
nr. 252, sect. 2, Bucureşti. Mai multe 
informații pot fi obținute la avizierul 
institutului şi pe site-ul www.iob.ro

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vand Smochin roditor Mov si 
Galben, Capsuni ALBE, Zmeura, 
Aronia, Iasomie, Yuca si altele. 
0765206199

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament in Bucuresti, in 
spate la Intercontinental, etaj 3, 4 
camere, bucatarie echipata, zugravit 
integral. Telefon 0244 513935.

CITAȚII  
l Florea Maria cu domiciliul necu-
noscut este citata la Judecatoria 
Rosiorii de Vede, la termenul din 
15.11.2016 in dosarul civil nr. 
3528/292/2016 pentru partaj succe-
soral la cererea reclamantei Florea 
Georgeta.

l Se citează pârâții Traistaru 
Camelia şi Dinca Daniel la Judecă-
t o r i a  F i l i a ş i ,  î n  d o s a r  n r. 
194/230/2016, cu termen de judecată 
la 07.12.2016, având ca obiect partaj 
judiciar.

l Numiţii Pocovnicu Mihaela, 
Pocovnicu Ioana şi Pocovnicu Tudor 
sunt citați pentru data de 15 noim-
brie 2016 în calitate de pârâți la 
Judecătoria Botoşani în dosarul 
9086/193/2015 având ca obiect 
pronunțarea unei hotărâri care să 
țină loc de act autentic.

l Numitul Alexe Dumitrel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Braila, Strada Viilor, Nr. 20, Judetul 
Braila, este citat la Judecatoria 
Braila pentru data de 24 noiembrie 
2016, ora 9:00, complet C8 civil, in 
calitate de debitor in dosarul civil nr. 
1166/196/2016, in contradictoriu cu 
reclamanta S.C. Compania de Utili-
tati Publice Dunarea SA Braila.

l Davidoiu Iosif este chemat la 
Judecătoria Craiova, în calitate de 
pârât, în divorţ cu Davidoiu Gigi, 
în data de 08.12.2016, ora 10.30, 

CMF6, în dosar nr.20620/215/2016. 

l Numiții Axinte Andreea şi Axinte 
Andrei,  cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Păltiniş, județul 
Botoşani, sunt citați în data de 
24.11.2016, Ora 9.00, la Judecătoria 
Darabani, cu sediul în Darabani, 
Str.1 Decembrie, nr.158, Completul 
C1, în calitate de pârâți în dosarul 
nr.351/217/2016, pentru Hotărâre 
care să țină loc de act autentic, 
reclamanta fiind SC Darcom SRL.

l Numitul Romanescu Păduraru 
Mircea, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Păltiniş, județul 
Botoşani, este citat în data de 
24.11.2016, Ora 9.00, la Judecătoria 
Darabani, cu sediul în Darabani, 
Str.1 Decembrie, nr.158, Completul 
C1, în calitate de pârât în dosarul 
nr.350/217/2016, pentru Hotărâre 
care să țină loc de act autentic, 
reclamanta fiind SC Ando Expert 
Agrofarm SRL.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr.421/2002, 
citează public proprietarul/deţină-
torul vehiculului, aflat pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculele: Dacia 1310, 
culoare albastră, aflat pe str. Sg. 
David Ilie nr. 8, Daewoo Matiz, 
culoare gri, aflat pe str. Turnu 
Măgurele nr.250-270, lângă Mega 
Image, Renault, culoare albastră, 
aflat pe str. Moldoviţa nr.23, bl.15, 
Daewoo Matiz, culoare albă, aflat 
pe Al. Moldoviţa nr.6, bl.EM3, sc.B, 
Dacia, culoare gri, aflat pe Al. 
Moldoviţa nr.6, bl.EM3, sc.B. În 
caz contrar se va dispune inventari-
erea, expertizarea, ridicarea, trans-
portarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv Şoseaua 
Berceni nr.38A, Sector 4, Bucureşti.

l Numiţii Niculcea V. Valentin şi 
Pompărău Iulia, moştenitori ai 
defunctului Niculcea Ioan, ambii 
cu ultimul domiciliu în Bucecea, 
jud. Botoşani, Niculcea Jan, cu 
ultimul domiciliu în sat Dacia, com. 
Nicşeni, jud. Botoşani, Niculcea 
Constantin, cu ultimul domiciliu în 
Bucecea, jud. Botoşani, Niculcia 
Relu Gelu, cu ultimul domiciliu in 
com. Vlasineşti, jud. Botoşani, 
Niculcia Petru- Ciprian, cu ultimul 
domiciliu în mun. Iaşi, str. Plăie-
şilor, nr.3, bl. Q2, et.3, ap.15, 
Niculcia Savel Cezar, cu ultimul 
domiciliu în mun. Timişoara, str. 
Aluniş, nr. 16, jud. Timiş, Aenăchi-
oaie Alina Violeta, cu ultimul domi-
ciliu în sat Sirbi, com. Vlăsineşti, 
jud. Botoşani, Aconstantinesei 
Aurica, cu ultimul domiciliu în sat 
Dacia, com. Nicşeni, jud. Botoşani, 
Niculcea Gigi, Niculcea Luminiţa, 
Ababei Mihaela, Niculcea Valerică 

(Valerian),  Niculcea Olivian, 
Niculcea Cristian, Niculcea Otinel, 
Niculcea Eugen, Niculcea Iulian, 
Niculcea Paul, Niculcea Mihai- 
moştenitori ai defunctului Niculcia 
Mihai, toţi cu ultimul domiciliul în 
sat Dorobanţi, com. Nicşeni, jud. 
Botoşani, sunt citati în calitate de 
pârâţi în dosarul nr. 1486/297/2014 
la Judecătoria Botoşani. Obiect 
dosar: partajul bunurilor succeso-
rale rămase de pe urma defunctului 
Niculcea Constantin, decedat la 
data de 15.05.1998, cu ultimul 
domiciliu în sat Dacia, com. 
Nicşeni, jud. Botoşani, reducţiunea 
donaţiei şi raportarea donaţiilor 
făcute de defunct prin Contractul 
de donaţie nr. 2556/24.04.1996. 
Termen de judecată: 29.11.2016, 
ora 08.30. 

DIVERSE  
l În temeiul art. 61 alin. (3) din 
Legea privind procedura insol-
venței nr. 85/2006, comunicăm 
deschiderea procedurii de faliment 
a debitorului SC Malina SRL, 
CIF:10499885, J25/171/1998 de 
către Tribunalul Mehedinţi în dosar 
nr. 8398/101/2009. Termen pentru 
depunerea creantelor nascute in 
cursule procedurii la 11.11.2016; 
Termen pentru întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv conso-
lidat al creanţelor 25.11.2016; 
Termen pentru depunerea contesta-
tiilor la tabelul la 09.12.2016.

l Eurometal Management&Con-
sulting SRL, cu sediul în mun.
Bucureşti, Calea Crângaşi, nr.8-10, 
bl.18A, sc. B, et.2, ap.56, sectorul 6, 
înregistrată la ONRC -ORCTB, cu 
CUI: nr.26586974, informează pe 
cei interesaţi că s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autorizaţiei 
de mediu pentru activitatea cod 
CAEN 2511, desfăşurată în oraş 
Chitila, sat Rudeni, str. Dacia, nr.8, 
jud.Ilfov.

l În dosarul nr. 6799/288/2007 al 
Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, 
sentința civilă nr 1650/12.03.2008, 
în numele legii instanța hotărăşte: 
Admite acţiunea formulata de 
reclamantul Popescu Ion, domici-
liat în com. Mihăeşti, sat Rugetu, 
jud. Vâlcea, în contradictoriu cu 
pârâta Popescu Ana, cu ultimul 
domic i l iu  cunoscut  în  com. 
Mihăeşti, sat Rugetu, jud.Vâlcea. 
Dispune desfacerea căsătoriei 
încheiată la data de 26.07.1997 şi 
înregistrată în Registrul Stării 
Civile al Consiliului Local al com. 
Mihăeşti, jud. Vâlcea, sub nr. 
24/26.07.1997, din vina pârâtei. 
Dispune ca pârâta să revină la 
numele avut anterior căsătoriei, 
acela de Tiron. Obligă pârâta la 189 
lei, cheltuieli de judecată, către 
reclamant. Cu drept de apel în 

termen de 30 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 
12 Martie 2008.

l SC Queen Event Ballroom cu 
sediul in Aleea Mostistea nr.18, 
sect .3 ,  Bucurest i  avand cui 
35126347, J40/12589/2015 infor-
meaza pe cei interesati ca s-a depus 
solicitarea pt emiterea autorizatiei 
de mediu pentru activitatea cod 
CAEN 5610 restaurante, 6820 inchi-
rierea si subinchirierea bunurilor 
imobiliare, desfasurata in str. Splaiul 
Unirii nr. 773-777, sect 3-Bucuresti. 
Informatii se pot solicita la sediul 
Agentiei pt Protectia Mediului 
Bucuresti, sect 6, Aleea Lacul Morii 
nr. 1, intre orele 9-12 de luni pana 
vineri. Propuneri sau contestatii se 
pot depune la sediul APM Bucuresti 
in termen de 10.zile de la data publi-
carii prezentului anunt

l C.I.I. Ionescu Nicolae, lichidator 
judiciar al SC Pit-Civ Construct 
2006 SRL, cu sediul social în 
Piteşti,  b-dul Petrochimistilor, bl. 
B1, sc. D, parter, ap.1, biroul 2, jud. 
Argeş, CUI 18689138, Nr. ORC 
J3/847/2006, dosar 138/1259/2016, 
notifica toti creditorii debitorului 
SC Pit-Civ Construct 2006 SRL , 
aflat in faliment in procedura gene-
rala, sa depuna la dosarul susru-
bricat declaratie de creanta. 
Termen depunere declaratii creanta 
29.11.2016 ; termen intocmire tabel 
suplimentar creante 29.12.2016;  
termen solutionare contestatii si 
intocmire tabel definitiv consolidat 
creante 26.01.2016.

l Subscrisa CII Chitu Adina Elena 
in calitate de administrator judiciar 
numit in dosarul nr. 5029/105/2016 
aflat pe rolul Tribunalului Prahova, 
notifica deschiderea procedurii 
generale a insolventei fata de debi-
toarea Radic Cafe SRL, cu sediul 
social în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr. 5, Jud. Prahova, J29/2005/2006, 
CUI 19027481 cu urmatoarele 
termene: 02.12.2016 inregistrarea 
cererilor de creante; 23.01.2017 
tabelul preliminar al creantelor; 
17.02.2016 tabelul definitiv de 
creante; 17.01.2017 prima adunare 
a creditorilor, va avea loc la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Cezar Bolliac, nr.16, 
jud. Prahova, ora 1600; 14.11.2016 
adunarea generala a asociatilor va 
avea loc la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Cezar 
Bolliac, nr. 16, jud. Prahova, ora 
1600 cu unic punct pe ordinea de zi 
“Desemnarea administratorului 
special”.

ADUNĂRI GENERALE  
l Craiova, str.Sfinţii Apostoli, 
nr.121. Tel.0745.57.50.26; Fax 
0351.44.21.09, acrivopolbianca@
yahoo.com. Cabinet Av.Acrivopol 
E l e n a  B i a n c a .  C o v o c a t o r 
nr.1/07.10.2016 pentru Adunarea 
Generală a Asociaţilor SC Patbad 
Company SRL, Craiova, str.Tinere-
tului, nr.46, bl.80A, sc.1, ap.11, Dolj, 
J16/1117/2009, CUI:25970585. În 
atenţia: Badoi Violeta Gabriela 
(Craiova, str.Aleea 2 Fulger, nr.13, 
Dolj). Subsemnata Patru Aura 
(CNP2720319163210) în calitate de 
asociat şi administrator la Patbad 
Company SRL, J16/1117/2009 şi 
CUI:25970585, cu sediul în Craiova, 
str.Tineretului, nr.46, bl.80A, sc.1, 
ap.11, Dolj, prin mandatar Acri-
vopol Elena Bianca, cf.procurii 
s p e c i a l e  a u t e n t i f i c a t ă  s u b 
nr.3392/12.07.2016, convoacă AGA 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. 128/ 2008. Nr. 22030/ 03.11.2016. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna Noiembrie, Ziua 23. În temeiul art. 250, alin. (1) din 
Legea 207/ 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 23 Noiembrie, anul 
2016, ora 12.00, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se va vinde prin licitație publică 
(ședința a-II-a), următorul bun imobil, proprietate a debitorului S.C. Avraham S.R.L., cu domiciliul 
fiscal în localitatea Pucioasa, str. Patrana, nr. 1, județul Dâmbovița: - teren extravilan - în suprafață de 
10.000 mp, situat în extravilanul comunei Moroieni, tarlaua 48, parcela 949/3, punct “Nucet”, jud. 
Dâmbovița, deținut în baza Contractului de vânzare - cumpărare nr. 3304/ 05.09.2011, evaluat la 
suma de 62.306 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20% 
în conformitate cu prevederile Legii 227/ 2015. Bunul imobil mai sus menționat nu este grevat de 
sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care 
îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul 
de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea 207/ 
2015, privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 din Legea 207/ 2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 
numărul 024.5760698, persoană de contact Scripi Calin. Data afișării: 08.11.2016.
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care va avea loc la data de 
24.11.2016, la ora 16.00, în Craiova, 
str.Sf.Apostoli, nr.121, Dolj, cu 
următoarea ordine de zi: Pct.1)-Pre-
zentarea, discutarea şi aprobarea 
bilanţului contabil pentru anul 2015, 
Pct.2)-Discutarea şi aprobarea 
procedurii de încetare a existenţei 
societăţii, prin parcurgerea celor 
două etape- hotărâre dizolvare şi 
radiere- având în vedere lipsa de 
colaborare a asociaţilor în ultimii 
ani, neînţelegerile dintre aceştia şi 
imposibilitatea funcţionării socie-
tăţii conform scopului pentru care a 
fost înfiinţată. Pentru situaţia 
arătată considerăm că a dispărut 
elementul „affectio societatis”, iar 
activitatea societăţii nu mai poate fi 
realizată. Prezenta convocare se va 
comunica prin poştă cu scrisoare 
recomandată cu conţinut declarat şi 
prin publicare într-un ziar naţional. 
Asociat, Patru Aura prin mandatar 
Acrivopol Elena Bianca. 

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor FIRM-
RECOM S.A. Noi, Consiliul de 
administrație al FIRM-RECOM 
S.A., cu sediul în Bucureşti, str. 
Sergent Nuțu Ion nr. 2, sector 5, 
C.U.I. 404262, J40/3566/1991, fax 
021.410.49.73, telefon 021.410.27.73, 
e-mail recom2011@gmail.com, prin 
Preşedinte Dobre Sima Radu 
Nicolae, prin prezenta convocăm 
adunarea generală ordinară a acțio-
narilor, care se va întruni la data de 
15 decembrie 2016, ora 16:00, la 
sediul societății, indicat mai sus, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
bare vânzare bunuri mobile; 2. 
Acordarea unei indemnizaţii supli-
mentare preşedintelui consiliului de 
administraţie; 3. Revocarea consi-
liului de administraţie; 4. Alegerea 

unui nou consiliu de administraţie; 
5. 29.11.2016, propusă ca dată de 
înregistrare; 6. 28.11.2016 2016, ex 
date. În cazul în care, la data de 15 
decembrie 2016, nu este întrunit 
cvorumul, adunarea generală se va 
întruni la data de 16 decembrie 
2016, ora 16:00, la sediul societății, 
indicat mai sus, cu aceeaşi ordine de 
zi. Accesul acționarilor la lucrările 
adunării generale se face prin verifi-
carea actului de identitate, în cazul 
persoanelor fizice, şi a procurii 
speciale, în cazul acționarilor 
persoane juridice şi a acționarilor 
persoane fizice reprezentate. Unul 
sau mai mulți acționari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel 
puțin 5% din capitalul social are/au 
dreptul: a. de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, în 
cel mult 15 zile de la publicarea 
convocării, cu condiția ca fiecare 
punct să fie insoțit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală; 
b. de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Acționarii îşi pot 
exercita dreptul de vot asupra punc-
telor înscrise pe ordinea de zi: a. 
personal; b. prin reprezentant, care 
va prezenta formularul de procură 
specială completat de acționarul 
reprezentat. Formularul de procură 
specială va fi expediat prin poştă 
gratuit acționarului interesat, în 
baza unei cereri a acestuia, ce poate 
fi depusă la sediul societății sau 
trimisă prin fax sau e-mail cu 
semnătură electronică. Procurile 
speciale pot fi primite cel mai târziu 
la data întrunirii adunării generale, 
însoțite de o copie a actului de iden-
titate sau a certificatului de înregis-
trate al acționarului reprezentat. c. 

prin corespondență, iar votul 
urmează a fi trimis, respectiv primit 
prin fax cel mai târziu la data întru-
nirii adunării generale. Data de 
referință este 25 noiembrie 2016. 
Numai aceia care sunt acționari la 
această dată au dreptul de a parti-
cipa şi de a vota în cadrul adunării 
generale. Toate documentele legate 
de punctele înscrise pe ordinea de zi, 
inclusiv, dar nefiind limitate la docu-
mentele care urmează să fie prezen-
tate adunării generale şi proiectul de 
hotărâre vor fi puse la dispoziția 
acționarilor începând cu data de 
14.11.2016, în baza unei cereri scrise 
a acestora. Bucureşti, 02 noiembrie 
2016. Preşedintele Consiliului de 
administrație, Dobre Sima Radu 
Nicolae.

LICITAȚII  
l Consiliul Local al Comunei 
Măgurele, judeţul Prahova, în 
conformitate cu HCL nr. 68 din 
27.10.2016 anunţă organizarea lici-
taţiei, în vederea concesionarii pe o 
perioada de 49 ani, a terenului în 
suprafaţă de 4.000 m.p. situat in 
extravilanul comunei Măgurele, sat 
Măgurele, tarla 8, parcela NP 1591, 
proprietate publică a Comunei 
Măgurele, în vederea infiintarii unei 
plantatii pomicole. Redevenţa 
minimă lunară este echivalentul in 
lei a 20,83 Euro la cursul BNR la 
data plăţii. Garanţia de participare 
la licitaţie este echivalentul în lei a 
25 Euro la cursul BNR la data 
plăţii. Garantia de participare la 
licitatie va fi achitata la casieria 
Primariei Magurele, jud. Prahova 
sau prin ordin de plata tip trezo-
r e r i e  i n  c o n t u l 
RO29TREZ5285006XXX001138 
deschis la trezoreria Valenii de 
Munte. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 22.11.2016, ora 
16ºº de la departamentul Achizitii 
publice din cadrul Primariei Magu-
rele, judetul Prahova. Ofertele si 
documentatia de participare la lici-
tatie se depun, in doua exemplare, 
pana la data limita de 25.11.2016, 
ora 14ºº la sediul primariei Magu-
rele, jud. Prahova, iar licitatia va 
avea loc in data de 28.11.2016, ora 
10ºº in aceeasi locatie. Dat spre 
publicare 07.11.2016.

l Subscrisa S.C. Daria&Catalin  
S.R.L. în faliment, cu sediul în 
Bocşa, str. Tudor Vladimirescu, 
nr.4, jud. Caraş-Severin, Număr de 
ordine în registrul comerţului  
J11/978/2005, CUI-18101091 vă 
face cunoscut faptul că în data de 
21.11.2016, ora 11.00 va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Reşiţa, str. Horea bl.A2, parter, lici-
taţia publică cu strigare privind 
vânzarea următoarelor bunuri  
aparţinând debitoarei: 1)Spaţiu 
comercial situat în Reşiţa, str. 
Bîrzăviţei, nr.1 la prețul de 311.600 
lei+TVA  reprezentând 95% din 
preţul de evaluare; 2)Apartament 3 
camere situat în Reşiţa, P-ţa 1 
Decembrie 1918, bl.28, et.7, ap.25, 
cod 320067, la preţul de 172.900 
lei+TVA  reprezentând 95% din 
preţul de evaluare. În cazul în care 
bunurile scoase la licitație nu se 
v â n d  l a  d a t a  s t a b i l i t ă  d i n 
12.09.2016, următoatrele licitații 
vor avea loc în data de:  05.12.2016, 
19.12.2016 , 09.01.2017 ora 11.00 la 
sediul lichidatorului judiciar, la 
acelaşi preț. Caietele de sarcini se 
pot achiziționa de la sediul lichida-
torului judiciar la valoarea de 500 
lei pentru fiecare bun imobil. 
Înscrierea la licitaţie şi achizițio-

narea caietului de sarcini se poate 
face în fiecare zi de luni până vineri 
cu excepția zilei în care are loc lici-
taţia. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 10% din prețul de 
pornire al licitației. Informații 
suplimentare se pot obține la 
telefon 0255.212.940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar.

l S.C. INASIN SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: ACTIVUL NR.1: 
spatiu comercial situat in Mun.Iasi, 
B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, 
sc.A,B, jud. Iasi , cu aria construita 
de 187,28 mp. si aria utila de 
173,23 mp., inscris in Cartea 
Funciară sub nr.55170 a Mun.Iasi, 
cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 
1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.com./1/2 si 
Cartea Funciara nr.23405 cu nr. 
cadastral 1906/1, cu preţul vanzare 
de  423.218,25 lei ( fara TVA)( 45% 
din valoarea de evaluare) . Persoa-
nele 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 
10.11.2016 SI IN DATA DE 
17.11.2016, ora 15.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iasi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iasi, in data de 11 
noiembrie 2016 si in data de 
18.11.2016 orele 15.00, şi se va 
desfăşura în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 

adunarea creditorilor din data de 
30.08.2015. 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 lichidato-
rului. Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul 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 lichi-
datorului judiciar din mun. Iaşi, 
str.  Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, 
până la data de 10.11.2016 si in 
data de 17.11.2016 ora 15.00.  
Relaţii suplimentare se pot obţine: 
la telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

PIERDERI  
l Pierdut carte identitate seria RR, 
nr. 971353 pe numele Popescu 
Valentin. O declar nula.

l Pierdut atestat profesional al 
conducătorului auto transport 
marfă, certificat ADR şi card taho-
graf emise de ARR Vâlcea, pe 
numele Căcărează Daniel, din 
comuna Frânceşti, județul Vâlcea. 
Se declară nule.  

l Pierdut legitimatie de transport, 
Tudor Elena-Lavinia, Universitatea 

din Bucuresti ,  Facultatea de 
Biologie. O declar nula.

l Pierdut Contract de constructie, 
Proces-verbal original si duplicat din 
2.02.1968, pe numele Mihailescu 
Luca. Le declar nule.

l Pierdut Proces-verbal preda-
re-primire receptie,  anexa la 
Contractul de construire 166/I/1975 
pe numele Popescu Ovidiu Aristotel 
si Popescu Nastasia. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare inte-
grala apartament, pe numele 
Zaharia Razvan si Zaharia Anisoara 
Victorita, O declar nula.

l Pierdut carnet şi legitimație de 
student emise de  Şcoala Națională 
de Studii Politice şi Administrative 
pe numele Pătrunjel Antonio-Ionuț. 
Le declar nule.

l S.C. ALMA TIM Distribution 
S.R.L., Str. Gheorghe Lazăr nr. 12A, 
Sector 1, Bucureşti, C.I.F. 11005393, 
declar pierdute hitanţele de la nr. 
08066108 la 0806625 din chitanţi-
erul 0806551- 0806625. 

l Declar pierdute legitimaţia de 
student+ abonamentul de metrou, 
emise de Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Carol Davila” Bucu-
reşti /F.MA.M.-A.N.G., pe numele 
Leca Oana- Mădălina.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 declară nule un 
număr de 5 procese- verbale de 
constatare a contravenţiei cu seriile 
OP şi numerele 0033131, 033132, 
0033133, 0033134 şi 0033135.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul 
Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar 
executare nr. 510059/2008. Nr. 510059/03.11.2016. Anunț 
privind vânzare pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 
cunoscut că în data de 22.11.2016, orele 11.00, în Călărași, str. 
Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru 
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debi-
torului Oloianu Niculae, cu sediul în localitatea Radu Negru, str. 
Vântului, nr. 6, comuna Modelu, județul Călărași, în dosar de 
executare nr. C359/06.10.2015, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusive TVA) este: Teren intravilan - tarlaua 
19/1, parcela 1, sat Radu Negru, comuna Modelu, județul Călă-
rași, 1.565 mp - 25.114 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale 
altor creditori: nu este cazul. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul 
de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, 
însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii 
la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul 
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate și bugetul de stat); dovada depunerii taxei de participare 
sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; 
împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele jurudice române, copie după 
certificatul unic de înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; pentru persoanele fizice străine, copie după pașaport. 
Pe baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte 
la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. 
Împotriva prezentului înscris, cel ineresat poate introduce 
contestație la instanță competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunostiință, în conformitatecu 
prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. Legea 207/2015, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 
07.11.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312.939, 
interior 120.

publicitate


