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OFERTE SERVICIU
l Firmă încălţăminte angajează
cusătoare şi pregătitoare bandă
nouă, zona Crângaşi. Telefon:
0736.073.372
l Spitalul Clinic Colentina organizează în data de 08.09.2016 la sediul
administraţiei spitalului concurs
pentru ocuparea a 1 post de Şef
Serviciu în cadrul Serviciului de
management al calităţii. Metodologia de organizare şi desfăşurare a
concursului va fi afişată la avizierul
spitalului. Informaţii suplimentare
la telefon: 021/319.17.80.
l S.C.Doly-Com Distribuţie S.R.L.,
Pct.de lucru Roma, Jud.Botoşani,
angajează ciontolitori-tranşatori Cod COR 751102, şi muncitori
ambalare (cu cunoştinţe şi experienţă în fasonarea pieselor de carne),
Cod COR 932902. CV-urile se vor
transmite la adresa de email:
office@dolycom.ro sau fax:
0231.565.955. Relaţii la telefon:
0231.565.970 int.123 -Resurse
Umane.
l În conformitate cu prevederile
art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 45/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerul Fondurilor Europene, cu
sediul în Bd. Ion Mihalache nr.
15-17, sector 1, organizează în data
de 25.08.2016, ora 10,00 (proba
scrisă) concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarei funcții publice
vacantă: Expert, clasa I, grad profesional principal– Serviciul Gestionare Program, Direcția de
Coordonare Sistem şi Gestionare
POIM, Direcția Generală Programe
Infrastructură Mare. Condiţii necesare ocupării postului: studii universitare de licenţă aboslvite cu
diplomă/studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, vechime în
specialitatea studiilor mimim 9 ani.
vCondițiile de participare şi de
desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informații necesare
sunt afişate la sediul instituției şi pe
site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele
de concurs se depun în termen de 8
zile de la data publicării prezentului
anunț, la sediul ministerului.
l În conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor Europene organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea unui post
temporar vacant de natură contractuală de consilier pentru afaceri
europene la Compartimentul
Evaluare şi Aprobare Proiecte,
Direcția Gestionare Program,
Evaluare şi Aprobare Proiecte,
Direcția Generală Programe
Capital Uman. Condiţiile necesare
ocupării postului: -Studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă,
respectiv studii universitare de
licență absolvite cu diplomă;
-Vechime minimă în specialitatea
studiilor de 2 ani; -Cunoştințe
operare PC –nivel avansat; -Cunoştințe de limba engleză –nivel mediu;
-Cursuri de perfecționare în domeniul gestionării fondurilor structurale. Concursul se organizează la
sediul Ministerului Fondurilor
Europene din Bd. Ion Mihalache nr.
15-17, sect. 1, Bucureşti şi va consta
în proba scrisă în data de
31.08.2016, ora 10,00 şi interviu
(data interviului va fi comunicată la
afişarea rezultatelor probei scrise).
Dosarele de concurs vor conține
documentele prevăzute la art. 6 din
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare şi se depun la sediul Ministerului Fondurilor Europene în

termen de 5 zile lucrătoare de la
data publicării prezentului anunț
(termen limită 22.08.2016). Condițiile de participare şi de desfăşurare
a concursului, bibliografia şi alte
informații necesare sunt afişate la
sediul instituției şi pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Relații suplimentare
se pot obține la tel.: 0372.838.669
sau la sediul Ministerului Fondurilor Europene– Direcția Economică şi Resurse Umane.
l Primăria or. Mărăşeşti, jud.
Vrancea, organizează concurs în
data de 08.09.2016, ora 09.00 pentru
ocuparea unui post vacant contractual de paznic în Compartimentul
pază şi protecție din Aparatul de
specialitate al Primarului or. Mărăşeşti. Condiții de participare: 1.
Generale- conform art. 3 din H.G.
nr. 286/2011 modificată şi completată cu H.G. nr.1027/2014; 2. Specifice: -minim studii gimnaziale;
-certificat absolvire curs calificare
pentru agent de pază/ securitate.
Depunerea dosarelor de concurs se
va face în perioada 12/8- 26/8/2016,
la sediul Primăriei or. Mărăşeşti şi
care trebuie să conțină obligatoriu
documentele prevăzute în HG
nr.286/2011 modificată şi completată. Concursul va avea următoarele etape: 1. Selecția dosarelor:
29- 30/8/2016; 2. Proba scrisă:
08-09-2016, ora 9; 3. Interviul- data
va fi anunțată odată cu afişarea
rezultatelor probei scrise. Bibliografia va fi afişată pe site-ul şi pe
tabela de afişaj ale instituției. Relații
suplimentare, la sediul Primăriei or.
Mărăşeşti şi la telefon 0237260550.
l Clubul Sportiv Universitar
Ştiinţa Bucureşti organizează la
data de 05.09.2016, ora 15.00,
concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante, cu durată nedeterminată, corespunzător personalului
contractual, astfel: -1 post consilier
IA, normă întreagă -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, minim 3 ani
vechime în specialitatea studiilor,
experienţă în marketing şi promovare, social media, în SEO (administrare pagină WEB şi SITE); -1
post antrenor handball cat I, normă
întreagă- studii superioare în domeniul educaţie fizică şi sport absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă– minim 3 ani vechime în
antrenorat la Liga Naţională sau
Divizia A; -1 post antrenor baschet
cat I, 1/2 normă -studii superioare
în domeniul educaţie fizică şi sport
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă– minim 3 ani vechime
în antrenorat la Liga I sau Campionatele Naţionale de juniori; -1 post
şofer, normă întreagă- permis de
conducere cat.B, C, D, minim 2 ani
vechime de la data obţinerii permisului de conducere, atestat profesional transport persoane, card
tahograf; -1 post maseur, normă
întreagă– studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, absolvent
al cursurilor de maseur sau technician maseur- certificat de absolvire.
Dosarele de concurs se depun în
Splaiul Independenței nr.290, Corp
S, et.2, Complex Studențesc Regie
până la data de 31.08.2016, ora
16,30. Persoana de contact: Victor
Mihailescu (telefon: 0752.033.786).
l Direcţia audit intern a Ministerului Apărării naţionale organizează, conform H.G. 286/2011 şi
Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 68/2015, concurs pentru
ocuparea a două posturi civile
contractuale vacante de auditor gr. I
la Secţia audit intern teritorială nr. 1
Bucureşti. La probele de concurs
(scrisă şi interviu) pot participa
numai candidaţii care au fost
avizaţi favorabil la interviul de
avizare, susţinut conform pct.

2.3.4.1. din Normele generale
privind exercitarea activităţii de
audit public intern, aprobate prin
H o t ă r â r e a G u v e r n u l u i n r.
1086/2013. Detalii privind posturile
scoase la concurs, desfăşurarea
interviului de avizare şi a probelor
de concurs: -nivelul studiilor: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă, sau echivalente,
în ştiinţe / domeniul economic;
-vechime în specialitatea studiilor:
minim 4 ani; -locul de desfăşurare a
interviului de avizare şi a probelor
de concurs: sediul Direcţiei audit
intern, situat în str. Drumul Taberei
nr. 7-9, sector 6, Bucureşti; -data şi
ora desfăşurării interviului de
avizare: 02.09.2016, începând cu ora
10.00; -data şi ora desfăşurării
probelor de concurs: 06.09.2016,
începând cu ora 10.00 (prima probă
de concurs - proba scrisă) şi
09.09.2016, începând cu ora 10.00 (a
doua probă de concurs - interviul);
-locul şi data limită de depunere a
dosarelor de concurs: sediul Direcţiei audit intern, până la data de
29.08.2016 ora 16.00. Detaliile
privind documentele solicitate,
condiţiile generale şi specifice,
calendarul desfăşurării interviului
de avizare şi probelor concursului,
tematica şi bibliografia sunt afişate
la sediul Direcţiei audit intern, pe
pagina de Internet a acesteia,
respectiv dai.mapn.ro/pages/
view/102, precum şi pe portalul
posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.
0758.083.951 sau 021.319.58.58,
interior 2321, în zilele lucrătoare,
între orele 08.00-16.00.
l Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului Sector
3 cu sediul în Str. Parfumului,
nr.2-4, sector 3, Bucureşti, scoate la
concurs, în data de 06.09.2016, în
vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi
contractuale vacante în temeiul
legal al H.G. 286/2011, cu completările şi modificările ulterioare:
•Serviciul Adopţii -1 post psiholog
practicant; Condiții specifice de
participare: Studii superioare de
specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în Psihologie; •Direcţia Administrativă -1
post inspector specialitate; Condiții
specifice de participare: Studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență; Direcţia
Protecţie Socială: •Centrul de Îngrijire şi Asistență “Casa Max”: -1 post
inspector specialitate; Condiții
specifice de participare: Studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență. •Centrul Intervenţii în Regim de Urgenţă în
Domeniul Asistenţei Sociale: -2
posturi mediator sanitar; Condiții
specifice de participare: studii generale nivel obligatoriu (10 clase) şi
certificat de mediator sanitar;
Pentru a ocupa un post vacant,
candidatul trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute la art.
3 din Regulamentul– Cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi criteriilor
de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificat prin H.G. nr.
1027/2014. Candidaţii vor depune
personal dosarele de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării, în intervalul orar
9.00-14.00, la sediul D.G.A.S.P.C.
Sector 3 din Str. Parfumului, nr.2-4,
sector 3, Bucureşti. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină: 1. Cerere de înscriere la

concurs; 2. Curriculum Vitae–
model European; 3. Copie după
actul de identitate; 4. Copie după
diplomă de studii; 5. Copie după
alte acte care să ateste efectuarea
unor specializări/ perfecţionări; 6.
Copie după cartea de muncă actualizată până la data de 31.12.2010 şi/
sau adeverinţă eliberată de angajator sau ITM care să ateste
vechimea în muncă şi vechimea în
specialitatea studiilor; 7. Copie
după adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi vechimea în
specialitatea studiilor după data de
01.01.2011, eliberată de angajator şi
extras REVISAL certificate
conform cu originalul de către
angajator (după caz eliberat de
ITM); 8. Cazier judiciar (fără fapte
penale înscrise în cazier); 9. Adeverinţă medicală, care atestă starea de
sănătate corespunzătoare, (eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de
familie sau de către unităţi sanitare
abilitate şi trebuie să conţina în clar
numărul, data, numele emitentului,
calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
Nota: Copiile după actele menţionate la punctele 3, 4, 5, 6, 7 se
prezintă însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs, sau
se prezintă copii legalizate de către
candidaţi. Concursul constă în două
probe: proba scrisă şi interviu/
proba practică. Proba scrisă şi interviul/ proba practică se susţin din
bibliografia şi tematica afişata la
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector
3 din Str. Parfumului, nr.2-4, sector
3, precum şi pe site-ul instituţiei.
Proba scrisă a concursului va avea
loc în data de 06.09.2016, ora 10.00,
iar interviul/ proba practică în data
de 09.09.2015 ora 10.00. Informaţii
suplimentare în ceea ce priveste
locaţia unde se va desfăşura
concursul se pot obţine la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector
3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, sector
3, Bucureşti sau la numărul de
telefon 0730.013.862.
l Comuna Feleacu, județul Cluj,
organizează concurs de recrutare,
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi
contractuale, vacante de execuție:
Birou Buget -finanțe, contabilitate:
1 post şofer. Probe stabilite pentru
concurs: a)selecția dosarelor; b)
proba scrisă; c)interviu. A.Condiții
de desfăşurare a concursului: Data
până la care se pot depune dosarele
de înscriere 29.08.2016, ora 15.00;
Data şi ora organizării probei scrise:
06.09.2016, ora 10.00. Data şi ora
interviului: 08.09.2016, ora 10.00.
Locul organizării probei scrise şi al
interviului: sediul Primăriei
comunei Feleacu, sat Feleacu,
nr.131, județul Cluj. B.Condiții de
participare la concurs: Condiții
generale: conform art.3 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
complectările ulterioare. Condiții
specifice: studii: medii cu sau fără
diplomă de bacalaureat, sau şcoală
profesională; vechime: 2 ani; Permis
de conducere categoria D; Aviz
psihologic de la cabinet autorizat
ministerul transporturilor. C.Bibliografia de concurs-afişată la avizierul
Primăriei comunei Feleacu, județul
Cluj şi pe www.comunafeleacu.ro.
Relații suplimentare se pot obține la
nr. telefon: 0264.237.097.
l Biblioteca Judeţeană „Alexandru
D. Xenopol”, cu sediul în localitatea
Arad, str.Gheorghe Popa de Teiuş,
nr.2-4, judeţul Arad, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:
1.bibliotecar, studii superioare, grad

profesional I: 1 post, conform H.G.
286/23.03.2011; 2.bibliotecar, studii
superioare, grad profesional II: 1
post, conform H.G.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 6 septembrie 2016, ora 10.00; -proba practică
în data de 12 septembrie 2016, ora
10.00; -interviul în data de 15
septembrie 2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidatul
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare, de
preferinţă umaniste; -vechime: a.3
ani în specialitatea studiilor pentru
postul de bibliotecar, GP.I; b.minim
1 an în specialitatea studiilor pentru
postul de bibliotecar, GP.II; -cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine
de circulaţie internaţională; -cunoştinţe operare calculator. 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 instituţiei din str.
Gh.Popa de Teiuş, nr.2-4, et.I,
cam.20, până cel târziu luni,
29.08.2016, ora 16.00. Relaţii suplimentare, la sediul Bibliotecii Judeţene: str.Gh.Popa de Teiuş, nr.2-4,
et.I, cam.20, persoană de contact:
C r i s t i n a Te i u ş a n u , t e l e f o n :
0257.256.510 (L-V, orele 08.0016.00), e-mail: secretariat@bibliotecaarad.ro
l Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, cu
sediul în localitatea Bucureşti, Şos.
Olteniţei, nr.169, sector 4, cu
punctul de lucru în str.Calea Călăraşilor, nr.179, sector 3, Bucureşti,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: -Inspector de Specialitate (Auditor intern), S IA, 1 post;
-Inspector de Specialitate, S IA, 1
post; -Inspector de Specialitate, S
Debutant, 1 post; -Muncitor necalificat -prinzător câini; 1 post. -Proba
scrisă în data de 06.09.2016, ora
11.00. Proba interviu în data de
12.09.2016, ora 11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.Condiţiile generale:
1.1. Condiţiile generale pentru
participarea la concursul organizat
în vederea ocupării funcţiilor scoase
la concurs sunt cele prevăzute în
Titlul I, Cap.I, Secţiunea 1, Art.3
din H.G.286/23.03.2011 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, modificată şi completată
prin H.G.1027/ 11.11.2014. 2.Condiţiile specifice: 2.1.Condiţii specifice
pentru postul de Inspector de Specialitate S IA (Auditor intern): -studii
superioare economice de lungă
durată absolvite cu dipolmă de
licenţă; -vechime în specialitatea
studiilor de minim 5 ani; -experienţă pe un post similar de minimum
3 ani; -efectuarea unor specializări
în domeniul postului constituie
avantaj; -cunoaşterea legislaţiei şi a
normelor specifice activităţii de
audit intern, inclusiv codul privind
conduita etică a acestuia; -cunoştinţe de operare calculator Word,
Excel. 2.2.Condiţii specifice pentru
postul de Inspector de Specialitate S
IA: -studii superioare economice,
finanţe-contabilitate, de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă; -cunoştinţe de operare
calculator: Word, Excel; -limba
engleză nivel mediu; -vechime în
specialitatea studiilor de minim 6
ani şi 6 luni. 2.3.Condiţii specifice
pentru postul de Inspector de Specialitate S Debutant: -studii superi-
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o a r e
e c o n o m i c e ,
finanţe-contabilitate, de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă; -cunoştinţe de operare
calculator: Word, Excel; -limba
engleză nivel mediu; -fără experienţă în domeniu. 2.4.Condiţii specifice pentru postul de muncitor
necalificat-prinzător câini: -fără
studii sau studii generale; -fără
experienţă în domeniu. 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 punctul de lucru din Str.
Calea Călăraşilor, nr.179, sector 3,
Bucureşti. Relaţii suplimentare la
sediul punctului de lucru din Str.
Calea Călăraşilor, nr.179, sector 3,
Bucureşti, persoană de contact:
Zanfir Jenica, Biroul Resurse
Umane- telefon 312.95.55, int.105.
l Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeUT 360, cu sediul în Curtea de
Argeş, strada Luncilor, nr.14-16,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
executie vacantă de Consilier Clasa
I, gradul profesional superior din
cadrul compartimentului Gestiune
Produse R.S. Concursul se organizează la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale- UT 360 din
Curtea de Argeş, în data de
12.09.2016, ora 12.00 proba scrisă şi
în data de 16.09.2016, ora 12.00
proba interviu. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale
pentru ocuparea funcţiei publice
conform art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi să aibă studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
fundamental -ştiinţe inginereşti.
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 9 ani. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul A.N.R.S.P.S.- UT 360 Curtea
de Argeş. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute
la art.49 alin.(1) din
H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită
şi actele necesare pentru dosarul de
concurs se afişează la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale- UT 360 şi
pe site-ul www.anrsps.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon: 0248.721.051.
l Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeUT 360, cu sediul în Curtea de
Argeş, strada Luncilor, nr.14-16,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacantă de Consilier Clasa
I, gradul profesional superior din
cadrul compartimentului Tehnic.
Concursul se organizează la sediul
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeUT 360 din Curtea de Argeş, în
data de 12.09.2016, ora 10.00 proba
scrisă şi în data de 16.09.2016, ora
10.00 proba interviu. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale pentru ocuparea funcţiei
publice conform art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulteri-
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oare şi să aibă studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
fundamental -ştiinţe inginereşti.
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 9 ani. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul A.N.R.S.P.S.- UT 360 Curtea
de Argeş. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute
la art.49 alin.(1) din H.G.
nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită
şi actele necesare pentru dosarul de
concurs se afişează la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale- UT 360 şi
pe site-ul: www.anrsps.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon: 0248.721.051.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, cu
sediul în Cluj-Napoca, Str.George
Coşbuc, nr.2, scoate la concurs în
data de 25.08.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post temporar vacant: Consilier grad profesional superior –

Compartiment Monitorizare
Proiecte Finanţate din FSE, Informatică şi Managementul Bazelor de
Date; Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
9 ani; Cunoştinţe de informtică
dovedite cu certificate de calificare,
fişe de post şi recomandări: Word,
Excel, Power Point, Internet,
noţiuni baze de date, sisteme de
operare-nivel avansat; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 8 zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Cluj.
l Institutul Oncologic “Prof.Dr.
Alexandru Trestioreanu” Bucureşti
scoate la concurs, conform HG
286/2011 un post vacant contractual
de Consilier Juridic gradul IA cu
studii superioare, un post vacant
contractual de Consilier Juridic
gradul IA cu studii superioare cu
jumătate de normă (cerințe pentru
ocuparea postului: diplomă de
licență, 6 ani şi 6 luni vechime în
specialitate, concurs pentru
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ocuparea postului, 5 ani vechime în
specialitate în domeniul sanitar) şi
un post vacant contractual de
Consilier Juridic gradul I cu studii
superioare cu jumătate de normă
(cerințe pentru ocuparea postului:
diplomă de licență, 3 ani şi 6 luni
vechime în specialitate, concurs
pentru ocuparea postului, 3 ani
vechime în specialitate în domeniul
sanitar), în cadrul Compartimentului Juridic. Dosarele de concurs se
depun la Serv. RUNOS din cadrul
Institutului până la data de
29.08.2016, ora 15.00. Proba scrisă
va avea loc în data de 06.09.2016,
ora 9.00, iar proba interviu va avea
loc în data de 08.09.2016, 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

l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Caras-Severin, cu sediul în Reşiţa,
str. Traian Lalescu, nr.17, scoate la
concurs, în data de 12.09.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional principal - Compartiment Execuţie
Bugetară, Financiar, Contabilitate
şi Administrare Fond Garantare
pentru Plata Creanţelor Salariale;
Condiţii specifice de participare la
concursurile pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate –

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Găești. Dosar de executare 10. P.v. sechestru 23462/28.05.2010. Reluarea licitației I – a.
Data publicării: 12.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin.
(2) și art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, se reiau procedurile de valorificare a bunurilor imobile, indisponibilizate cu
procesul verbal de sechestru nr. 23462/28.05.2010, aparținând debitorului SC Optim Trans SA, CUI
935256, cu domiciliul fiscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița. Bunul
imobil scos la vânzare “Fosta coloană auto“, teren intravilan curți contructii, în suprafață de 6858 mp,
cu nr. cadastral 1504, cu deschidere la stada pe o lățime de 48 ml și o lungime de 116,5 ml, situat în
Găești, stada Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, Raport de evaluare nr. 43341/31.03.2015.
Preț de evaluare/ de pornire al licitației: 147.022 lei (cu TVA inclus). Cota de taxă pe valoarea
adăugată, aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă este de 20% (terenul se vinde cu
TVA), conform art. 292, alineat (2), litera f, punctul 1, din Legea 227/2015 “prin excepție, scutirea nu
se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile. În
sensul prezentului articol se definesc următoarele: 1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat
sau neamenajat, pe care se pot executa construcții, conform legislației în vigoare”. Licitația va fi
organizată la sediul S.F.O. Găești, din localitatea Găești str. Cuza Vodă, bL. 30, Parter, județul
Dâmbovița, în data de 24 august 2016, ora 11.30. Regimul juridic al proprietății: drept deplin de
proprietate SC Optim Trans SA, temei legal, certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO9,
Nr. 0131/21.07.1994, emis de Ministerului Transporturilor în baza Legii 15/1990 și a HG. 884/1991,
înscris la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, cu nr. cadastral 1504. Bunurile
imobile mai sus menționate sunt grevate de sarcini în favoarea D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P Dâmbovița S.F.O. Găești, înscriere act administrativ, proces verbal de sechestru bunuri imobile nr.
23462/28.05.2010, la O.C.P.I. Dâmbovița. Alte detalii tehnice și de informare în Raportul de Evaluare
nr. 43341/31.03.2015, care poate fi consultat la sediul S.F.O. Găești. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor scoase la vânzare prin licitație publică, să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați pentru cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, urmatoartele documente: - Oferta de
cumpărare (depusă direct sau prin postă, cu confirmare de primire, nu se admit oferte telefonice,
telegrafice, transmise prin telex sau telefax). Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin
mandatari, care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială, autentică. Debitorul nu poate
licita nici personal, nici prin persoană interpusă; - Dovada plății taxei de participare sau scrisoare de
garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, virat în contul
RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar A.J.F.P. Dâmbovița - CUI 15913418, deschis la Trezoreria
Municipiului Târgoviște. Toți cei interesați în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada , emisă
de organele fiscale, (locale și ANAF) că nu au debite restante neachitate; - Împuternicire, (în cazul
când ofertantul este reprezentat de alta persoană). - Pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrul Comerțului; - Pentru
persoane juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română. - Pentru persoane fizice
române, copie după actul de indentitate; - Pentru persoane fizice străine, copie după pașaport. Prețul
de pornire al licitației este prețul de evaluare pentru prima licitație, diminuat cu 25% pentru a doua și
cu 50%, pentru următoarele licitații. Licitația începe de la cel mai mare preț din ofertele de cumpărare
scrise dacă acesta este superior prețului de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitație,
comisia poate să îl declare adjudecatar, dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitație.
Adjudecarea se face în favoarea participantului, care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât
prețul de pornire. În situația în care nici la a treia licitație nu se vinde bunul, se organizează o nouă
licitație. În acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta este inferior
prețului de pornire al licitației. În termen de 5 zile de la data întocmirii p.v. de licitație, organul de
executare va dispune restituirea taxei de participare participanților care au depus oferte de cumpărare
și nu au fost declarați adjudecatari; în caz de adjudecare, taxa se reține în contul prețului. Taxa de
participare nu se restitue ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, celui care a refuzat încheierea
p.v. de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul organului
de executare, pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită. Anexat capturi foto - copii din
Raportul de Evaluare cu privire la imobilul scos la vânzare. Creditori: A.J. F.P. Dâmbovița, P.V.
Sechestru Nr. 23462/28.05.2010.

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul Ştiinţelor
Economice; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 5 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Caraş-Severin.
l Inspectoratul Teritorial de
Muncă Bucureşti, cu sediul în str.
Radu Vodă nr.26-26 A, sector 4,
Bucureşti, organizează concurs în
vederea ocupării funcției publice de
execuție vacantă de inspector de
muncă clasa I grad profesional
principal din cadrul biroului Monitorizare Relații de Muncă. Condiții
de participare: CONDIŢII GENERALE -art.54 din Legea nr.188/1999
republicată (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; CONDIŢII
SPECIFICE: -Studii de specialitate:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale:
ştiințe inginereşti, ştiințe agricole şi
silvice, ştiințe juridice, ştiințe economice sau în specializările: sociologie,
psihologie, medicină, administrație
publică şi ştiințe politice; -Perfecționări (specializări): -; -Cunoştințe de
operare /programare pe calculator
(necesitate şi nivel): -; -Vechime
minimă în specialitatea studiilor: 5
ani. Acte necesare pentru înscriere:
-formularul de înscriere pus la
dispoziție de I.T.M. Bucureşti;
-copia actului de identitate; -copiile
diplomelor de studii şi a altor acte
care să ateste efectuarea unor specializări; -copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverință care să
ateste vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
(conform Ordinului ANFP
nr.192/2013 pentru aprobarea
formatului standard al adeverinței
care atestă vechimea în muncă şi
vechimea în specialitatea studiilor);
-cazierul judiciar; -adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de

familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate (adeverinţă care atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice); -declarația pe propria
răspundere sau adeverință care să
ateste că nu a desfăşurat activități
de poliție politică; -declarația pe
propria răspundere că nu a fost
destituit(ă) dintr-o funcţie publică
sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. Concursul
constă în susținerea unei probe
scrise în data de 14.09.2016 ora
10.30 şi interviul în data de
19.09.2016 ora 10.30. Copiile de pe
actele necesare înscrierii se vor
prezenta însoțite de documentele
originale sau în copii legalizate.
Dosarele se vor depune în perioada
12-31.08.2016 inclusiv, perioada de
selecție a dosarelor este
01-07.09.2016. Relații suplimentare
la tel. : 021.331.18.03.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpărăm Decizii de Compensare Puncte ANRP legea 165/2013.
Exclus intermediari. 0722.908.848.

CITAȚII
l RCS&RDS SA cheamă în judecată Diuras Com SRL, sediul în
Craiova, str.Crinului, nr.33, jud.
Dolj, dosar nr. 31406/215/2015, la
Judecătoria Craiova, ccom3cc, în
data de 14.09.2016.
l Craciun Marian si Craciun
Elena, cu ultimul domiciliu
cunoscut in orasul Braila, Calea
Calarasilor, nr. 55, bl. 3, sc. 1, et. 4,
ap. 8, jud. Braila, sunt citati in calitate de intimati la Judecatoria
Braila -Sectia I civila, orasul Braila,
Calea Calarasilor, nr. 47, jud. Braila,
camera sala 1 judecatorie, complet
c2 civil, in dosarul civil nr.
4383/196/2016, cu termen de judecata la data de 01.septembrie.2016,
ora 09:00, pentru fond -contestatie
la executare,in proces cu intimata
Banca Comerciala Romana S.A. si
contestatoarea Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
l Lichidatorul judiciar al SC
Sorayana Market SRL, dosar
3915/114/2012 cheama in instanta
la Tribunalul Buzau pe fostii admi-

nistratori Iancu Miorica din
Rm-Sarat, str.Nichita Stanescu, nr.4
si pe Aktug Mirela Vasilica din
Rm-Sarat, str.George Bacovia, nr.1,
in data de 05.09.2016, ora 11.00.
l Autoritatea publică locală a
Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr. 421/2002,
citează public proprietarul/deţinătorul vehiculului, aflat pe domeniul
public, pentru luarea măsurilor de
eliberare a domeniului public,
pentru vehiculul: Ford camion,
culoare albă, aflat pe str.Mărţişor x
str. Grâului. În caz contrar se va
dispune inventarierea, expertizarea,
ridicarea, transportarea şi depozitarea într-un loc special amenajat,
respectiv Şoseaua Berceni nr. 38A,
Sector 4, Bucureşti.

DIVERSE
l Prin prezenta, anunțăm deschiderea procedurii de declarare judecătorească a morții numitului
TRIFAN ION, fiu al lui Natural şi
Elisabeta, născut la data de 17 iulie
1940 în Constanța, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Sarichioi,
nr. 384, județul Tulcea. Rugăm orice
persoană care deține informații
despre persoana dispărută să le
comunice organelor de poliție ori
direct instanței (Judecătoria
Babadag) sau la nr. de telefon
0785230001.
l S.C. „24 IANUARIE” S.A. cu
sediul in Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, inregistrata la ORC cu
nr. J29/1043/1991, CUI RO
1343490, aduce la cunostinta publicului ca situatiile financiare incheiate la 30.06.2016 sunt postate pe
site-ul societatii.
l SC Jumbo Ec.R SRL, cu sediul în
Bucureşti, Sector.3, Bd.Theodor
Pallady, Nr.51, înregistrat la
ONRC-ORCTB cu CUI
RO18921652, informează pe cei
interesaţi că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizaţiei de
mediu pentru activitatea -Comerţ
cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi şi
tutun -cod Caen 4711, desfăşurată
in Bucureşti, sector.4, Str.Drumul
Dealul Bisericii, Nr.67-109. Informaţii se pot obţine la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Sector.6, Aleea Lacul Morii,
Nr.1, între orele 9.00-12.00, în
fiecare zi, de luni până vineri.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, luna 09, ziua 06. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 06, luna 09, orele 11.00,
anul 2016, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se va vinde prin licitație (a II - a), următorul bun
imobil, proprietate a persoanei fizice Badila Stefan, Ghimpați, bun imobil ce face obiectul Contractului
de ipotecă imobiliară nr. 1509/30.09.2014, în favoarea debitorului SC Adistef Junior SRL, cu domiciliul
fiscal în localitatea Ghimpați, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 19093965: Denumirea bunului
imobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Lei/ bucată, Cota
TVA; Teren intravilan, în suprafață de 25.000 mp, situat în tarlaua 27 a comunei Ghimpați, jud.
Giurgiu, cu acces la DN 6 București – Alexandria, 416.250 lei, 20%. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 20%, în conformitate cu prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: nu
este cazul, conform Extras de carte funciară nr. 50052/09.09.2014 - OCPI Giurgiu. 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 al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 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 după actul de
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul general consolidat și bugetul local) că nu au
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest
scop. Împotriva acestui 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 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. 2, lit. d 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 0246.278.023.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Propuneri sau contestaţii formulate
în scris, se pot depune la sediul
APM Bucureşti în termen de 10_zile
de la data publicării prezentului
anunţ.
l SC OMV Petrom SA-ASSET 2
Oltenia titular al proiectelor:
,,Mădulari Safety Upgrade faza II"
– Organizare de santier; “Mădulari
Safety Upgrade faza II” - Cuplare
conducte de amestec 6" si 8" la Parc
Nou Madulari; “Mădulari Safety
UpgrADE faza II” - Lucrări de
modernizare in careul sondelor
4340, 4341, 4342 Mamu propuse a fi
amplasate in extravilanul comunelor Creteni, Madulari, Valea
Mare, jud. Valcea, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare: proiectul nu se
supune evaluarii impactului asupra
mediului si nu se supune evaluarii
adecvate, fara necesitatea parcurgerii celorlalte etape ale procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului, de catre APM Valcea, în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul APM Valcea
din str. Remus Bellu, nr. 6, Ramnicu
Valcea, în zilele de luni-vineri, între
orele 9-14, precum şi la următoarea
adresă: www.apmvl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare in termen de 5
zile de la data publicarii prezentului
anunt.
l S.C. BB Oana Events S.R.L.
având sediul în Str. Bd. M. Kogălniceanu nr.37, et.3, ap.7, Sector 5,
localitatea Bucureşti, titular al
planului PUD Imobil P+5 retras nr.
13496/03.06.2016, localitatea Bucureşti, str. Valea Oltului nr.141, Sector
6, anunţă publicul interesat asupra
parcurgerii etapei de încadrare în
cadrul şedinţei Comitetului Special
Constituit din data de 14.07.2016,
urmând ca planul să fie supus
procedurii de adoptare fără aviz de
mediu. Comentarii privind decizia
etapei de încadrare se primesc în
scris la sediul A.P.M. Bucureşti, în
termen de 10 zile calendaristice de
la publicarea anunţului.
l România, Judecătoria Iaşi, Secţia
Civilă Dosar nr. 25786/245/2015
Şedinţa publică de la data de 30
iunie 2016, Instanţa constituită din
Preşedinte- Andreea- Teodora
Shannak Grefier Mihaela Andronache- Stanciu, Sentinţa civilă nr.
8300, Pentru aceste motive în
numele legii hotărăşte: Admite
cererea formulată de reclamantul
Constantiniu Tudor cu domiciliul
procedural ales la cab. Av. Bran
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Giurgiu. Biroul Juridic.
Domnul Netoi Catalin, cu
domiciliul în com. Jilava, jud.
Ilfov, este chemat în instanță
în data de 13.09.2016, ora
09:00, la Curtea de Apel
București, cu sediul în Splaiul
Independenței, nr. 5, Sector 4,
București, Complet: S5,
complet 11a, pentru a participa în calitate de intimat pârât la judecarea dosarului
numărul 30744/3/2013/a2,
având ca obiect angajarea
răspunderii conform art. 138
din Legea nr. 85/2006, în
contradictoriu cu Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu.

Liviu situat în Iaşi, str. A. Panu
nr.21, bl. 7 Noiembrie, sc.B, et.2,
ap.11, judeţ Iaşi, în contradictoriu
cu pârâta Constantiniu Lenuţa
domiciliată în Iaşi, str. Fântânilor
nr.3, judeţ Iaşi citată prin publicitate. Desface prin divorţ căsătoria
încheiată la data de 29.05.2009,
înregistrată în registrul de stare
civilă al Direcţiei Locale de
Evidenţă a Persoanelor Iaşi- serviciul stare civilă, sub nr. 656 din data
de 29.05.2009, din culpa pârâtei.
Dispune efectuarea menţiunilor
corespunzătoare pe actul de căsătorie înregistrat în registrul de stare
civilă al Direcţiei Locale de
Evidenţă a Persoanelor Iaşi- Serviciul Stare Civilă, sub nr. 656 din
data de 29.05.2009. Dispune revenirea pârâtei la numele purtat
anterior căsătoriei, acela de Fotea.
Dispune ca autoritatea părintească
asupra minorului Constantiniu
Eduard, născut la data de
24.09.2009, să fie exercitată exclusiv
de reclamant şi stabileşte locuinţa
minorului la tatăl reclamant. Obligă
pârâta să plătească reclamantului
în favoarea minorului pensie de
întreţinere lunară în cuantum de 1/4
din venitul lunar minim net pe
economia naţională, începând cu
data de 17.09.2015 (data introducerii cererii) şi până la majorat.
Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 4595 lei cu titlu
de cheltuieli de judecată. Executorie
provizoriu de drept cu privire la
stabilirea modului de exercitare a
autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei minorului şi sumele datorate
de pârâtă cu titlu de obligaţie de
întreţinere pentru minor. Cu drept
de apel în termen de 30 de zile de la
comunicare. Cererea de apel se va
depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată în şedinţă publică, azi
30.06.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea AMATTIS SA, societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galaţi, str.
Traian, nr.209, cam.3, înmatriculată
la Registrul Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l G a l a ţ i s u b n r.
J17/902/2005 şi cod unic de înregistrare 17532193 (denumită în continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru data de
15.09.2016, ora 10:00 AM, în B-dul.
George Coşbuc, nr.2 (incinta
Cosbuc Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galaţi, Judeţul Galaţi.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGOA la data
primei convocări, se convoacă o
nouă AGOA pentru data de
16.09.2016, ora 10:00 AM, având
aceeaşi ordine de zi. Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 15.09.2016, ora
13:00 PM, în B-dul.George Coşbuc,
nr.2 (incinta Cosbuc Bussines
Center), etajul 2, camera 211,
Galaţi, Judeţul Galaţi. În situaţia
neîndeplinirii condiţiilor legale
pentru ţinerea AGEA la data primei
convocări, se convoacă o nouă
AGEA pentru data de 16.09.2016,
ora 13:00 PM, având aceeaşi ordine
de zi. Au dreptul să participe şi să
voteze în cadrul adunării generale
toți acţionarii înregistraţi în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor şi în evidenţele Oficiului
Registrului Comerţului la sfârşitul
zilei de 27.08.2016, considerată, în
conformitate cu prevederile art.123
alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea

Adunărilor. Ordinea de zi AGOA:
1.Discutarea privind reînnoirea/
prelungirea mandatului administratorului unic pe o perioadă de încă 4
ani, de la 16.11.2016 la 16.11.2020.
2.Stabilirea formei contractului de
mandat şi a remuneraţiei administratorului unic. 3.Punerea în
discuție a valorii asigurării de
răspundere profesională a administratorului unic. 4.Alegerea auditorului financiar al societăţii şi fixarea
duratei contractului de audit. 5.
Descărcarea de gestiune a administratorului curent. 6.Punerea în
discuție privind împuternicirea, cu
posibilitate de substituire a doamnei
Ala Procopenco să redacteze şi să
semneze hotărârea AGOA adoptată
şi să efectueze orice formalităţi
necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comerţului şi pentru
publicarea hotărârii în Monitorul
Oficial al României- Partea a IV-a.
Ordinea de zi AGEA: 1.Punerea în
discuție privind delegarea exerciţiului atribuţiilor prevăzute de
art.113 lit.b şi lit.c din Legea
31/1990 privind societăţile comerciale către administratorul unic
până la expirarea mandatului acestuia. 2.Modificarea/completarea
Actului Constitutiv: 2.1.Înlocuirea
în Actul Constitutiv al sintagmei
«societate comercială» cu sintagma
«societate» ca urmare a modificărilor legislative intervenite şi încheierea unui act constitutiv în forma
actualizată. 2.2.Articolul 4 alin 11
,,Administratorul unic poate fi autorizat ca într-o perioadă ce nu poate
depăşi 5 ani de la data înmatriculării societăţii să majoreze capitalul
social subscris până la o valoare
nominală determinată (capital autorizat), prin emiterea de noi acţiuni
în schimbul aporturilor,, devine:
,,Administratorul unic este autorizat ca într-o perioadă de 4 ani de
la data înregistrării modificării
actului constitutiv „să majoreze
capitalul social subscris până la o
valoare nominală determinată
(capital autorizat), prin emiterea de
noi acţiuni în schimbul aporturilor”.
3.Punerea în discuție privind împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a d-nei Ala Procopenco
pentru a redacta şi semna hotărârile
AGEA adoptată, precum şi forma
modificată şi actualizată a Actului
Constitutiv şi orice alte documente
în legătură cu acestea şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comertului şi
pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV. Acţionarii se vor putea
prezenta personal sau îşi pot numi
reprezentant la adunarile generale.
Reprezentarea acţionarilor se poate
face şi prin alte persoane decât
acţionarii, pe bază de procuri
speciale. Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondență
completate şi semnate de către acționar se vor depune în original la
sediul Societăţii până cel târziu la
data de 12.09.2016, ora 10.00, prin
înregistrarea acestora sau prin poştă
cu confirmare de primire, astfel
încât să poată fi înregistrate la societate până la data şi ora anterior
menționate. Informaţiile suplimentare precum şi solicitările se pot
obţine/transmite şi la telefon
0336.802.813 şi/sau email: procopencoala@yahoo.com
l Societatea ALFALINE SA, societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galaţi, str.
Libertăţii, nr.7, parter, Judeţul
Galaţi, înmatriculată la Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Galaţi sub nr.J17/309/2005 şi cod
unic de înregistrare 17227734
(denumită în continuare „Societatea”), prin administrator unic,

conform Legii nr.31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Actului Constitutiv al
Societăţii, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
pentru data de 15.09.2016, ora
14:00, în B-dul.George Coşbuc, nr.2
(incinta Cosbuc Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galaţi, Judeţul
Galaţi. În situaţia neîndeplinirii
condiţiilor legale pentru ţinerea
AGOA la data primei convocări, se
convoacă o nouă AGOA pentru
data de 16.09.2016, ora 14:00, având
aceeaşi ordine de zi. Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 15.09.2016, ora
16:00, în B-dul.George Coşbuc, nr.2
(incinta Cosbuc Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galaţi, Judeţul
Galaţi. În situaţia neîndeplinirii
condiţiilor legale pentru ţinerea
AGEA la data primei convocări, se
convoacă o nouă AGEA pentru
data de 16.09.2016, ora 16:00, având
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să
participe şi să voteze în cadrul
adunării generale toți acţionarii
înregistraţi înregistrati în evidenţele
Societăţii- în registrul acţionarilor şi
în evidenţele Oficiului Registrului
Comerţului la sfârşitul zilei de
27.08.2016, considerată, în conformitate cu prevederile art.123 alin.
(2) din Legea nr.31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea
Adunărilor. Ordinea de zi AGOA:
1.Discutarea privind reînnoirea/
prelungirea mandatului administratorului unic pe o perioada de încă 4
ani, de la 16.11.2016 la 16.11.2020.
2.Stabilirea formei contractului de
mandat şi a remuneraţiei administratorului unic. 3.Punerea în
discuție a valorii asigurării de
răspundere profesională a administratorului unic. 4.Alegerea auditorului financiar al societăţii şi fixarea
duratei contractului de audit. 5.
Descărcarea de gestiune a administratorului curent. 6.Împuternicirea,
cu posibilitate de substituire a
doamnei Ala Procopenco să redacteze şi să semneze hotărârea AGOA
adoptată şi să efectueze orice
formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comertului şi
pentru publicare hotararii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Ordinea de zi AGEA: 1.Delegarea exerciţiului atribuţiilor prevăzute de art.113 lit.b şi lit.c din Legea
31/1990 privind societăţile comerciale către administratorul unic
până la expirarea mandatului acestuia. 2.Modificarea/completarea
Actului Constitutiv: 2.1.Înlocuirea
în Actul Constitutiv al sintagmei
«societate comercială» cu sintagma
«societate» ca urmare a modificărilor legislative intervenite şi încheierea unui act constitutiv în forma
actualizată. 2.2.Articolul 4 alin 11
,,Administratorul unic poate fi autorizat ca într-o perioadă ce nu poate
depăşi 5 ani de la data înmatriculării societăţii să majoreze capitalul
social subscris până la o valoare
nominală determinată (capital autorizat), prin emiterea de noi acţiuni
în schimbul aporturilor,, devine:
,,Administratorul unic este autorizat ca într-o perioadă de 4 ani de
la data înregistrării modificării
actului constitutiv,, să majoreze
capitalul social subscris până la o
valoare nominală determinată
(capital autorizat), prin emiterea de
noi acţiuni în schimbul aporturilor”.
3.Împuternicirea, cu posibilitate de
substituire, a d-nei Ala Procopenco
pentru a redacta şi semna hotărârile
AGEA adoptată, precum şi forma
modificată şi actualizată a Actului
Constitutiv şi orice alte documente
în legătură cu acestea şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a

menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comertului şi
pentru publicare hotararii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Acţionarii se vor putea
prezenta personal sau îşi pot numi
reprezentant la adunările generale.
Reprezentarea acţionarilor se poate
face şi prin alte persoane decât
acţionarii, pe bază de procuri
speciale. Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondență
completate şi semnate de către acționar se vor depune în original la
sediul Societăţii până cel târziu la
data de 12.09.2016, ora 10.00, prin
înregistrarea acestora sau prin poştă
cu confirmare de primire, astfel
încât să poată fi înregistrate la societate până la data şi ora anterior
menționate. Informaţiile suplimentare precum şi solicitările se pot
obţine/transmite şi la telefon
0336.802.813 şi/sau email: procopencoala@yahoo.com
l Convocare: I. Consiliul de Administraţie al ECO-ROM AMBALAJE S.A. (denumită în continuare
„Societatea”), persoană juridică cu
sediul în Bucureşti, Bd. 1 Mai nr. 53,
Pavilion Administrativ, etaj 7,
sector 6, înmatriculată la O.R.C-TB
cu nr. J40/16060/2003, Cod Unic de
Înregistrare: RO 15944252, în
temeiul art.117 alin.(1) din Legea
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, coroborat
cu art. 15 din Actul Constitutiv al
Societăţii, Convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, la sediul Societatii–
Sala Ad Lansing, etaj 6, B-dul 1
Mai, nr.53, sector 6, Bucureşti,
pentru data de 22 Noiembrie 2016,
la ora 11:00. În cazul în care la data
menţionată în acest paragraf nu se
întruneşte cvorumul de prezenţă
prevăzut de Actul Constitutiv al
Societăţii, se convoacă şi se fixează,
în temeiul art. 118 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, cea de a
doua adunare generală extraordinară a acţionarilor la aceeasi
adresă, pentru data de 25 Noiembrie 2016, la aceeaşi oră şi cu
aceeaşi ordine de zi. II. Ordinea de
zi a Adunării Generale Extraordinare a Societăţii este următoarea: 1.
Analiza realizare tinte reciclare si
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valorificare la luna Octombrie 2016.
2. Împuternicirea unei/unor
persoane în vederea îndeplinirii
formalităţilor cerute de legislaţia
română pentru publicarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de
către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. III. Materialele scrise referitoare la problemele
aflate pe ordinea de zi vor fi puse la
dispoziţia acţionarilor Societăţii
începând cu data de 21.11.2016 şi
vor putea fi consultate la sediul
Societăţii. Bucureşti, 10.08.2016.
Consiliul de Administraţie al
Eco-Rom Ambalaje S.A. Preşedinte,
Calin-Bogdan Ureche.
l Convocare: I. Consiliul de Administraţie al ECO-ROM AMBALAJE S.A. (denumită în continuare
„Societatea”), persoană juridică cu
sediul în Bucureşti, Bd. 1 Mai nr. 53,
Pavilion Administrativ, etaj 7,
sector 6, înmatriculată la
O.R.C.-T.B. cu nr. J40/16060/2003,
Cod Unic de Înregistrare: RO
15944252, în temeiul art.117 alin.(1)
din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 din Actul
Constitutiv al Societăţii, Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor Societăţii, la sediul
Societăţii– Sala Ad Lansing, etaj 6,
B-dul 1 Mai, nr.53, sector 6, Bucuresti, pentru data de 21 Octombrie
2016, la ora 11:00. În cazul în care
la data menţionată în acest paragraf nu se întruneşte cvorumul de
prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se
fixează, în temeiul art. 118 din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cea de
a doua adunare generală extraordinară a acţionarilor la aceeaşi
adresă, pentru data de 26 Octombrie 2016, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi. II. Ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a
Societăţii este următoarea: 1.
Analiza realizare tinte reciclare si
valorificare la luna Septembrie
2016. 2. Împuternicirea unei/unor
persoane în vederea îndeplinirii
formalităţilor cerute de legislaţia
română pentru publicarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de
către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. III. Materia-

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț
licitație. Conform prevederilor O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P.
Ialomița organizează la sediul din Bd. M. Basarab nr. 14, etaj 6,
camera 608, licitație publică în vederea vânzării următoarelor
bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1.
Licitație organizată în data de 25.08.2016, ora 09.30. Imobil
constând în teren extravilan „Cc” în suprafață de 73.952 mp,
situat în comuna Ciochina, județul Ialomița, prețul de pornire a
licitației ﬁind de 74.626,44 lei (preț cu TVA). 2. Licitație organizată
în data de 25.08.2016, ora 10.30. Imobil constând în teren
intravilan suprafața de 152.669 mp, teren extravilan suprafața
58209 mp și construcțiile ediﬁcate pe acestea, situat în localitatea
Slobozia, județul Ialomița (complex Bora) prețul de pornire al
licitației ﬁind de 24.191.042,88 lei (preț cu TVA). Pasul de licitatie
este de 5% din prețul de pornire a licitației. 3. Licitație organizată
în data de 25.08.2016, ora 12.00. Autoturism Land Rover, an
fabricație 1994, preț pornire 14.010 lei; Autoturism Audi A6, an
fabricație 2006, preț pornire 32.744 lei; Autoturism Mercedes E
290 TD, an fabricație 2001, preț pornire 11.341 lei; Autoturism
BMW, an fabricație 2002, preț pornire 15.868 lei; Autoturism
Lancia, an fabricație 2002, preț pornire 11.093 lei; Autoturism
Dacia Logan, an fabricație 2008, preț pornire 6.620 lei; Motor
ambarcațiune marca Mercury 4 CP, preț pornire 4.521 lei. Pasul de
licitație este de 100 lei. Condițiile de participare: conform HG
731/2007 republicată, cei interesați vor achita o garanție de
participare de 10% din prețul de pornire a licitației în contul
RO11TREZ3915005XXX005738, CUI 29511925, deschis la
Trezoreria Slobozia și vor depune documentele de participare la
licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată
până la data de 24.08.2016, ora 16.00. Informații suplimentare
se pot obține la sediul A.J.F.P. Ialomița - Compartimentul
Valoriﬁcare Bunuri, aﬂat la etaj 6, cam. 608, telefon 0243.237140
- interior 151.
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ANUNȚURI

lele scrise referitoare la problemele
aflate pe ordinea de zi vor fi puse la
dispoziţia acţionarilor Societăţii
începând cu data de 20.10.2016 şi
vor putea fi consultate la sediul
Societăţii. Bucureşti, 10.08.2016.
Consiliul de Administraţie al
Eco-Rom Ambalaje SA Preşedinte,
Calin-Bogdan Ureche.
l Convocare: I. Consiliul de Administraţie al ECO-ROM AMBALAJE
S.A. (denumită în continuare „Societatea”), persoană juridică cu sediul
în Bucureşti, Bd. 1 Mai nr. 53, Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6,
înmatriculată la O.R.C-TB cu nr.
J40/16060/2003, Cod Unic de Înregistrare: RO 15944252, în temeiul
art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990
privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15
din Actul Constitutiv al Societăţii,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii şi
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor Societăţii, la sediul
Societăţii– Sala Ad Lansing, etaj 6,
B-dul 1 Mai, nr.53, sector 6, Bucuresti, pentru data de 21 Septembrie
2016, la ora 11:00 si respectiv 12:00.
În cazul în care la data menţionată
în acest paragraf nu se întruneşte
cvorumul de prezenţă prevăzut de
Actul Constitutiv al Societăţii, se
convoacă şi se fixează, în temeiul
art. 118 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cea de a doua
adunare generală ordinară şi extraordinară a acţionarilor la aceeasi
adresă, pentru data de 26 Septembrie 2016, la aceleaşi ore şi cu
aceleaşi ordine de zi. II. Ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare
este următoarea: 1. Revocarea unor
membri ai Consiliului de Administratie. 2. Împuternicirea unei/unor
persoane în vederea îndeplinirii
formalităţilor cerute de legislaţia
română pentru publicarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de către
Adunarea Generală Ordinara a
Acţionarilor. III. Ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a
Societăţii este următoarea: 1.
Analiza realizare ţinte reciclare şi
valorificare la luna August 2016. 2.
Împuternicirea unei/unor persoane
în vederea îndeplinirii formalităţilor
cerute de legislaţia română pentru
publicarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de către Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor. IV. Materialele scrise referitoare la problemele aflate pe ordinea
de zi vor fi puse la dispoziţia acţionarilor Societăţii începând cu data
de 20.09.2016 şi vor putea fi consultate la sediul Societăţii. Bucureşti,
10.08.2016. Consiliul de Administraţie al Eco-Rom Ambalaje SA.
Preşedinte, Calin- Bogdan Ureche.

LICITAȚII
l Primăria comunei Pocola, cu
sediul în localitatea Pocola, nr.65,
judeţul Bihor, organizează „Licitaţie
publică” în baza OUG nr.54/2006 în
data de 05.09.2016, la ora 11,00, în
vederea concesionării unui teren
situat în Sînmartin de Beiuş, în
suprafaţă de 2.500mp. Locul desfăşurării licitaţiei: Primăria comunei
Pocola- sala de şedinţe. Termenul
de depunere al actelor solicitate
prin caietul de sarcini este
25.08.2016, ora 16,00. Taxa caiet de
sarcini 50Lei. Documentaţia poate
fi obtinută la sediul Primăriei
comunei Pocola ori la tel/fax:
0259/321.896.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Vâlcea organizează, în data de
29.08.2016, licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea contractului
de închiriere a unor spaţii interioare

aflate în administrare, în vederea
instalării unor aparate pentru
preparat cafea, în următoarele
locuri: Sediul I.P.J. Vâlcea (3
aparate); Serviciul Rutier Vâlcea, (1
aparat). Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul I.P.J. Vâlcea din
Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui
Traian 95, judeţul Vâlcea, de unde,
în perioada 12-23 aug. 2016, în
intervalul orar 08:30 – 14:00, pot
solicita în scris fişa de date a achiziţiei, care se obţine contra sumei de 5
lei. Detalii la telefon: 0250-703.231
– Serviciul Logistic.
l SC Codacons SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea prin
licitaţie publică a bunurilor imobile
si mobile aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv: teren intravilan
situat in Breaza, Cartier Frasinet
FN, jud. Prahova, in suprafata de
2791 mp, la pretul de 114.000 lei,
buldoexcavator la pretul de 16.000
lei, autoturism Volvo la pretul de
13.500 lei, etc. Licitatia are loc in
baza Adunarii Creditorilor din data
de 10.08.2016, ce a incuviintat
raportul de evaluare si regulamentul de participare la licitatie.
Pretul de pornire al licitatiei este cel
stabilit in raportul de evaluare.
Licitaţia va avea loc pe data de
25.08.2016, 08.09.2016, 22.09.2016,
06.10.2016, 20.10.2016, orele 12.30
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova.
Relaţii suplimentare 0344104525.
l SC Razec Bets SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea prin
licitaţie publică a bunurilor mobile
af late in patrimoniul acesteia,
respectiv: 85 de masini electronice
cu castiguri a caror licenta este
expirata la pretul de 10.728 lei.
Pretul de pornire al licitatiei este cel
stabilit in raportul de evaluare incuviintat de Adunarea Creditorilor
din 10.08.2016. Licitaţiile vor avea
loc pe data de: 18.08.2016,
25.08.2016, 30.08.2016, 06.09.2016,
08.09.2016, 15.09.2016, 20.09.2016,
27.09.2016, 29.09.2016 si 04.10.2016
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare
0344104525.
l SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie
publica a bunului mobil aflat in
patrimoniul societatii, respectiv o
baraca la pretul de 5.040 lei, pretul
de pornire al licitatiei fiind cel
stabilit in raportul de evaluare,
incuviintat de Adunarea Creditorilor din data de 10.08.2016. Licitatiile vor avea loc pe data de:
18.08.2016, 25.08.2016, 30.08.2016,
06.09.2016, 08.09.2016, 15.09.2016,
20.09.2016, 27.09.2016, 29.09.2016
si 04.10.2016 orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0344104525.
l SC Fabissimo Group SRL, prin
lichidator judiciar, anunţă vânzarea
prin licitaţie publică a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul acesteia, respectiv: magazine tip
termopan cu suprafete diferite si
preturi cuprinse intre de 1.395,5 lei
si 2.392 lei, etc. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 50% din cel
stabilit in raportul de evaluare incuviintat de Adunarea Creditorilor
din 18.11.2015. Licitaţiile vor avea
loc pe data de: 18.08.2016,
23.08.2016, 25.08.2016, 30.08.2016,
01.09.2016, 06.09.2016, 08.09.2016,
13.09.2016, 15.09.2016, 20.09.2016.
22.09.2016, 27.09.2016, 29.09.2016,
04.10.2016 si 06.10.2016 orele 13.00
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova.
Relaţii suplimentare la telefon:
0732405295, 0344104525.
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l Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse
Și Asociații S.P.R.L., scoate la
vânzare următoarele imobile: 1.
Teren extravilan situat în com.
Ștefăneştii de Jos, județul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/3/25, în
suprafață de 12.000 mp. Prețul de
pornire al licitației este de 91.854
euro exclusiv TVA. Prețul caietului
de sarcini este de 2.000 lei exclusiv
TVA. 2.Teren extravilan situat în
com. Ștefăneştii de Jos, județul
Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/4/23, în
suprafață de 22.336 mp. Prețul de
pornire al licitației este de 170.971,2
euro exclusiv TVA. Prețul caietului
de sarcini este de 3.000 lei exclusiv
TVA. 3.Teren extravilan situat în
com. Ștefăneştii de Jos, județul
Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/26, în
suprafață de 12.800 mp. Prețul de
pornire al licitației este de 97.977,6
euro exclusiv TVA. Prețul caietului
de sarcini este de 2.000 lei exclusiv
TVA. Participarea la licitație este
condiționată de consemnarea în
contul nr. RO31BFER1400000
10832RO01, deschis la Banca
Comercială Feroviară, Ag. Popa
Tatu, sub sancțiunea decăderii, cel
mai târziu până la data şedinței de
licitație, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației, de
achiziționarea până la aceeaşi dată
a Caietelor de sarcini şi a Regulamentului de licitație pentru proprietățile imobiliare. Prețul Caietului de
sarcini se achită prin OP în contul
nr. RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK- Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu Urse şi Asociații
SPRL sau în numerar la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5,
cam.504, sector 1. Pentru imobilele
menționate mai sus, prima şedință
de licitație a fost fixată în data de
01.09.2016, ora 15.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele şedințe de licitații
vor avea loc în datele de 08.09.2016,
15.09.2016, 22.09.2016, 29.09.2016,
06.10.2016, 13.10.2016, 20.10.2016,
27.10.2016 şi 03.11.2016 ora 15.00.
Toate şedințele de licitații se vor
desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzeşti nr. 71, et. 5, cam. 504, sector
1. Pentru relații suplimentare sunați
la tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@
gmail.com.
l Consiliul Local al Comunei
Măgurele, judeţul Prahova, în
conformitate cu HCL nr. 56 din
28.07.2016 anunţă organizarea licitaţiei, în vederea concesionarii pe o
perioada de 49 ani, a terenului în
suprafaţă de 976 m.p.situat in
extravilanul comunei Măgurele, sat
Măgurele, tarla 91, parcela Cc 1415,
proprietate publică a Comunei
Măgurele, în vederea amplasarii de
module comerciale mobile pentru
comercializarea de produse mestesugaresti si de artizanat cat si fructe
si legume de la producatorii zonali.
Redevenţa minimă lunară este echivalentul in lei a 32,53 Euro la cursul
BNR la data plăţii. Garanţia de
participare la licitaţie este echivalentul în lei a 39 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
trezorerie in contul
RO29TREZ5285006XXX001138
deschis la trezoreria Valenii de
Munte. Data limita de achizitionare
a caietului de sarcini: 31.08.2016 ora
16ºº. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 26.08.2016, ora 14ºº de
la departamentul Achizitii publice
din cadrul Primariei Magurele,
judetul Prahova. Ofertele si documentatia de participare la licitatie
se depun, in doua exemplare, pana

la data limita de 02.09.2016, ora
14ºº la sediul Primariei Magurele,
jud. Prahova, iar licitatia va avea
loc in data de 05.09.2016, ora 10ºº in
aceeasi locatie.
l Consiliul Local al Oraşului
Sulina cu sediul în oraşul Sulina, str.
I, nr. 180, județul Tulcea, anunță că
la data de 06.09.2016, orele 14:30,
organizează licitație publică în
vederea concesionării unui bun
imobil aparținând domeniului
public al oraşului Sulina, respectiv:
- spațiul în suprafață totală de
50,91 mp., situat în intravilanul
oraşului Sulina, pe str. a III-a, nr.
63A, zona "A" – preț de pornire licitație –1,13 Euro/mp/luna; Ofertanții, persoane fizice si juridice, pot
obține documentele licitației (Caiet
de Sarcini şi Instrucțiuni pentru
Ofertanți precum şi Regulamentul-Cadru privind organizarea şi
desfăşurarea licitațiilor publice
deschise) contracost de la sediul
Primăriei oraşului Sulina. Eventualele informații suplimentare se pot
obține la numărul de telefon
0240/543003, 0240/543001. Documentele necesare participării la
licitația publică vor fi depuse până
la data de 05.09.2016, orele 16:00.
În cazul în care bunul imobil mai
sus nominalizat nu a fost adjudecat
în totalitate în cadrul acestei licitații, se va proceda la organizarea
unei alte licitații, respectiv
13.09.2016, orele 14:30 si ulterior,
dacă este cazul, la organizarea
negocierii directe în data de
20.09.2016, orele 14:30. Pentru a
doua licitație ulterioară documentele necesare participării vor fi
depuse până la data de 12.09.2016,
orele 16:00 iar pentru negociere
până la data de 19.09.2016, orele
16:00. Instanța competentă pentru
soluționarea eventualelor litigii este
Tribunalul Tulcea, cu sediul în mun.
Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, fax
0240 518 544, e-mail tribunalul-tulcea@just.ro.
l S.C. Hidroconstructia S.A Bucuresti prin UCM VALCEA Strada
Decebal nr.9, judetul Valcea, în
vederea finalizarii operatiunilor de
valorificare echipamente tehnice SC
HIDROCONSTRUCTIA SA
scoate la licitatie prin vanzare ca
deseu fier vechi in data de
19.08.2016, ora 10, la sediul mai sus
mentionat, urmatoarele: 1.
C o n c a s o r g ir a t o r ic c u falci
6A-109-O: Pret pornire licitatie (lei
fara TVA / buc): 4.000 lei; 2.
Concasor giratoric C3-900: 10.000
lei; 3. Tranformator putere 63 KVA:
850 lei; Total: 14.850 lei. Conditiile
de participare la licitatie: Se
prezinta cerere de cumparare, certificate inregistrare si imputernicire
din partea firmei (in cazul in care
solicitantul este persoana juridica),
se achita la caseria sucursalei taxa
de inscriere la licitatie in valoare de
200 lei ( taxa de inscriere nu se va
mai restui celor inscrisi la licitatie),
plus garantia de participare in
valoare de 10 % din pretul de incepere a licitatiei pentru mijlocul fix
solicitat (garantia se restituie celor
ce nu au castigat licitatia). Dupa
adjudecarea licitatiei, castigatorul
va achita valoarea integrala a obiectului licitat in maxim 15 zile lucratoare de la castigarea licitatiei, in
caz contrar nu I se va mai restitui
garantia de 10 %. Pentru desfasurarea licitatiei trebuie sa fie inscrisi
si prezenti cel putin trei participanti
pentru fiecare mijloc fix solicitat,
departajarea acestora facandu-se
prin cresteri succesive de pret in
cuantum de 5 % din pret pana la
stabilirea castigatorului. Termenul
de depunere a cererilor de cumparare, a taxei de inscriere plus
garantia de participare este:
16.08.2016, ora 15.30. Informatii

suplimentare se pot obtine la urmatoarele numere de telefon:
0250.74.71.80 – int. 134 (pt. informatii generale)
l Practician in Insolventa Tudose
Roxana avand sediul in Buzau
Centru, nr.176, bl.B, ap.2, Buzau,
jud. Buzau Număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenţă
1B3730, tel.0722.674.308, e-mail
tdsroxana@yahoo.com, scoate la
vanzare prin negociere directa
bunurile apartinand INGREEN
S.R.L., in faliment: Combină Claas
Lexion 460- 125.600 lei; Cutter bar
Claas 7,50 m -1.561 lei; Combină
Mega Claas 208- 90.970 lei; Plug 5
brazde – maşină de arat la adâncime- 11.620 lei; Grapă disc
Gregoire Besson SXP 666-3210.000 lei; Semănătoare Bekam 3
buc.-7.500 lei/buc; Grapă cu discuri
2133 S –2 bucăţi- 8.500 lei /buc.;
Cuţit rapiţă Claas MEGA- 16.240
lei/buc.; - Extensie rapiţă BISO CX
100l HT 7,58 m- 12.460 lei; Dacia
dezmembrată- 210 lei; Tractor
Hurliman- 8.500 lei; Autoutilitară
Dacia Double Cab.-2.520 lei; Autoutilitară furgon Cab.Integr.
Citroen- 2.520 lei. Cu privire la
TVA, va fi aplicabil regimul juridic
prevazut de Codul Fiscal. S-au
inregistrat oferte ferme pentru
urmatoarele bunuri. Combină Claas
Lexion 460- 125.600 lei; Grapă disc
Gregoire Besson SXP 666-3210.000 lei; Semănătoare Bekam 3
buc.-7.500 lei/buc.; Grapă cu discuri
2133 S –2 bucăţi- 8.500 lei/buc.;
Tractor Hurliman- 8.500 lei. Preturi
de la care lichidatorul propune
inceperea negocierii. Depunerea
ofertelor se va face pana la
20.08.2016. Bunurile pot fi vizionate în prezenţa lichidatorului
judiciar. Documentele necesare
participarii la licitatie, ce vor fi
depuse la lichidator cu cel putin o
ora inainte de inceperea licitatiei
sunt urmatoarele:- Dovada achitarii
garantiei de participare la licitatie
in valoare de 10% din pretul de
incepere a licitatiei, achitata in
contul INGREEN SRL,CUI:
19116635 RO56PIRB100174114200
1000 deschis la Piraeus Bank
Buzau. Regulamentul de desfasurare a licitatiei se poate procura de
la sediul lichidatorului judiciar
pentru suma de 100 lei. Informatii
suplimentare la sediul lichidatorului sau la tel 0722.674.308.
l Comuna Tamaşi cu sediul Str.
Principală, nr.192, sat Tamaşi, Com.
Tamaşi, jud. Bacău, în temeiul HCL
Tamaşi nr.12/17.02.2016, organizează licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea apartamentului nr.
4 situat in bl.1, sc.C, sat Tamaşi,
Comuna Tamaşi, compus din 3
camere în suprafaţă totală 69,76mp.
Documentele de calificare se regăsesc în caietul de sarcini şi se depun
până la 16.08.2016, ora 15,00. Licitaţia publică va avea loc în data de
17.08.2016, ora 10.00 la sediul
Comunei Tamaşi. Taxa pentru caietului de sarcini este 30 RON.
Caietul de sarcini se procură de la
Sediul Comunei Tamaşi. Garanţia
de participare este 777 RON. Taxa
de participare este 100 RON.
Garantia si taxele se achita prin
virament bancar în contul:
RO62TREZ0615006XXX000204
-Trezoreria Municipiului Bacău sau
numerar la casieria Comunei
Tamasi, până la 16.08.2016, orele
15.00. Informaţii suplimentare: la
Sediul Comunei Tamaşi, tel/ fax:
0234/225.025, e-mail: primariatamasi@yahoo.com
l 1. Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:

Primăria oraşului Horezu, Strada 1
Decembrie, numărul 7, Horezu,
judeţul Vâlcea, telefon 0250860190,
fax 0250860481, email primaria@
orasul-horezu.ro 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Teren intravilan în suprafață
de 200.901 mp. situat în punctul
Treapturi în vederea dezvoltării
investiției ,,Complex de creştere
capre, prelucrare lapte de capră,
magazin desfacere produse şi
pensiune agroturistică,, de către
întreprinzătorii particulari. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se pot obține de la primăria
oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, oraşul Horezu, județul
Vâlcea, camera 3. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: Prin cumpărare de la
primăria oraşului Horezu, camera
3. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria oraşului
Horezu, Strada 1 Decembrie,
numărul 7, camera 3-secretarul
oraşului Horezu, județul Vâlcea. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul este de 100
lei/exemplar prin cumpărare
directă. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 01/09/2016,
Ora 15:00. 4. Informaţii privind
ofertele: Se depun în două exemplare (original şi copie, în două
plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor conține
toate documentele prevăzute la
articolul 11 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G numărul
54/2006. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 05/09/2016, Orele
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria oraşului
Horezu,strada 1 Decembrie
numărul 7, județul Vâlcea. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Două
exemplare. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 05/09/2016,
orele 11:00. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea,
Scuarul Revoluţiei nr. 1, județul
Vâlcea, Telefon (0250)73 91 20, Fax
(0250)73 22 07. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
11/08/2016.

PIERDERI
l Subscrisa Somogyi Elektronic
S.R.L., cu sediul in mun. Cluj –
Napoca, str. Prof. Dr. Gheorghe
Marinescu nr. 2, jud. Cluj, CP.
400337, CUI RO 18761195,
J12/2ö14/2006, pierdut chitantier
CJ0015752 – 0018800. Prin
prezenta declaram chitantierul
NUL.
l Declar pierdut Certificatul de
pregătire profesională a conducătorului auto Ispas Sergiu, an naştere
1988.05.09, seria 0290707000.
Declar nul.
l Pierdut Act aditional la
contractul de inchiriere
nr.405/08.07.2011, pe numele Nicola
Sorin Marin. Il declar nul.
l Pierdut Certificate Constatatoare, Act constitutiv, Hotărâre
judecătorească ale SC Zet Market
SRL. Le declarăm nule.

