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OFERTE SERVICIU
l Fată pentru contabilitate primară cu
experienţă, Dragonul Roşu. Tel.
0767.600.088
l Societate Comercială angajează
instalator gaze cu experienţă. Relaţii la
telefon: 0723.565.014
l Romprest Security angajeaza agent
paza in Otopeni.Salariul brut 1.250lei,
plata orelor de noapte si tichete de
masa aferente zilelor lucrate.Program
de lucru 12/24, 12/48. Telefon
021.204.19.90
l Universitatea Româno- Americană
cu sediul în Bucureşti B-dul. Expoziţiei
nr. 1B, sectorul 1, angajează prin
concurs electricieni (studii medii, curs
calificare electrician întreţinere şi reparaţii, experienţă în domeniu 3 ani) şi
personal de pază (studii medii, certificat calificare profesională agent pază,
atestat poliţie, experienţă în domeniu 3
ani, cazier). Informaţii la telefon:
021/318.35.75.
l Frontal Communication SRL angajeaza inginer de sistem software.
Cerinte minime: cunsotinte aprofundate in limbajul de programare Java,
obligatoriu limba enegleza-nivel
avansat. Cei interesati pot transmite
CV la urmatoarea adresa de email:
alina.dinu@frontalcommunication.ro,
pana la data de 26.09.2016.
l Centrul de Cercetări Financiare şi
Monetare „Victor Slăvescu”, cu sediul
în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.
13, scoate la concurs 1 post de Cercetător Științific grad I, şi 2 posturi
Cercetător Științific, în domeniul financiar- monetar. Condițiile şi cerințele
minime sunt cele prevăzute în Legea
319/2003 privind Statutul Personalului
de cercetare– dezvoltare şi în Ordinul
6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice
din învățământul superior şi a gradelor
profesionale de cercetare dezvoltare cu
modificările şi completările ulterioare.
Depunerea dosarelor se face în termen
de 30 zile de la publicare. Detalii
privind condițiile specifice, derularea
concursului şi bibliografia se gasesc la
sediul instituţiei şi pe site-ul acesteia
w w w. i c f m . r o . R e l a ţ i i l a t e l .
021.318.24.21/ 021.318.24.19 sau la
sediul centrului, etaj 5, cam. 5327.
l Institutul Naţional de Statistică
organizează concurs pentru ocuparea
unor funcţii publice de execuţie
vacante. Concursul se organizează la
sediul I.N.S. din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5, în data de 24 octombrie 2016, ora 10:00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la
data publicării anunţului, la sediul
I.N.S. Dosarul de înscriere trebuie să
conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici. Condiţiile de
participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi
pe site-ul I.N.S. (www.insse.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
I.N.S. şi la telefon (021)317.77.82.
l Direcţia Regională de Statistică a
Municipiului Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcţii publice de execuţie vacante: 1
post de Expert grad profesional superior la Compartimentul INSPIRE.
Condiţii de participare: -studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă,
-vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minim
9 ani; -1 post de Inspector grad profesional Principal la Serviciul Statistica
Socială, Demografie şi Piaţa muncii.
Condiţii de participare: -studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, -vechime în specialitatea
studiilor necesară a exercitării funcţiei
publice: minim 5 ani. Desfăşurarea
concursului va avea loc la sediul Direcţiei Regionale de Statistică a Munici-

piului Bucureşti, în data de 26.10.2016
ora 10,00 proba scrisă, respectiv
28.10.2016 ora 12.00 proba interviu.
Dosarele de înscriere se vor depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, la sediul Direcţiei
Regionale de Statistică a Municipiului
Bucureşti, Dosarul de înscriere la
examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute în H.G.
nr.611/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afisează la
sediul şi pe site-ul D.R.S.M.B. www.
bucuresti.insse.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti şi la numărul de telefon
0213.13.20.81.
l Institutul Naţional de Statistică
organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a unui post
contractual vacant din cadrul Direcţiei
generale de demografie şi statistică
socială: Direcţia Generală de Demografie şi Statistică Socială- Direcţia de
calcul al indicatorilor privind populaţia
şi migraţia externă -Biroul de statistica
populaţiei şi migraţiei: -1 post Contractual Expert IA. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; -vechime în
specialitatea studiilor: minimum 6 ani.
Concursul se organizează la sediul
Institutului Naţional de Statistică din
Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5,
Bucureşti, în data de 18.10.2016 ora
10.00 proba scrisă şi 21.10.2016, interviul. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României Partea a
III-a, la sediul Institutului Naţional de
Statistică din bd. Libertăţii nr.16, sector
5, Bucureşti. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6
din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de
participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
Institutului Naţional de Statistică şi pe
site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.insse.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului
Naţional de Statistică şi la numărul de
telefon: (021)317.77.82.
l UAT „Comuna Livezi”, cu sediul în
comuna Livezi, sat Livezi, judeţul
Bacău, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: Paznic I -1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
17.10.2016, ora 11.00; -Proba interviu
în data de 19.10.2016, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: generale; -vechime:
minim 1 an; -condiţii specifice: a
deţinut anterior funcţie similară min.1
an (să prezinte cartea de muncă în
original şi copie sau extras din Revisal).
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 Primăriei Comunei
Livezi, judeţul Bacău. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei
Livezi, judeţul Bacău, persoană de
contact: Primar: Crăciun Gioni,
telefon: 0234.332.009, fax:
0234.332.009, e-mail: consiliullivezi@
yahoo.com
l Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale –
Unitatea Teritorială 135 cu sediul în
com. Dăeşti, jud. Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, Muncitor Calificat I – pompagiu din cadrul Compartimentului Întreţinere Exploatare, în
următoarele condiţii: - Nivelul studiilor: şcoală profesională cu diplomă de
absolvire sau/şi studii liceale cu
diplomă de bacalaureat în domeniul
mecanic; - Atestat valabil pentru exercitarea serviciului de pază, avizat de
Inspectoratul Judeţean de Poliţie; Vechimea în muncă: 9 ani; - Data, ora
şi locul organizării probei scrise –
14.10.2016 ora 10:00, ANRSPS –
Unitatea Teritorială 135 , Com.Dăeşti,

Jud.Vâlcea; - Data, ora şi locul organizării probei practice şi a interviului – se
vor comunica la o data ulterioară; Data limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs este:
07.10.2016; - Bibliografia şi alte informaţii le găsiţi pe site-ul institutiei:
www.anrsps.gov.ro; Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 135 Dăeşti, Vâlcea, telefon
0250753619
l Primăria Comunei Bodeşti, judeţul
Neamţ, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice de execuţie
vacante pe perioadă nedeterminată
referent clasa III, grad profesional
asistent -Biroul contabilitate, financiar,
impozite şi taxe locale -în conformitate
cu prevederile Legii nr.188/1999.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Bodeşti, la data de 24
octombrie 2016, ora 10.00, proba scrisă,
şi interviul la data de 27 octombrie
2016, ora 10.00. Condiţiile specifice
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, republicată cu modificările
şi completările ulterioare, şi cele prevăzute în fişa postului: -studiile: conform
art.9, lit.c) din Legea nr.188/1999 (r2),
cu modificările şi completările ulterioare, studii liceale, respectiv studii
medii liceale finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -vechimea în specialitatea
studiilor, potrivit art.57 din Legea
nr.188/1999 (r2), cu modificările şi
completările ulterioare: 6 luni; -alte
specializări, abilităţi şi competenţe:
cunoştinţe operare calculator -să fie
absolvenţi ai unui curs autorizat -utili-

zarea Microsoft Office, Internet şi poştă
electronică. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la sediul Primăriei Comunei Bodeşti -Compartiment
relaţii publice, registratură şi arhivă în
termen de 20 zile de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea III. Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia şi
actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere se vor afişa la
sediul şi pe pagina de internet a instituţiei: www.bodesti.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei
Bodeşti, secretariat, şi la telefon:
0233.243.088, 0233.243.007.
l Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer
Literat”, cu sediul în localitatea
Făgăraş, str.Mihai Viteazul, nr.1,
judeţul Braşov, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Muzeograf: 2 posturi;
-Restaurator: 1 post; -Controlor bilete:
1 post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 17 octombrie
2016, ora 10.00; -Proba interviu în data
de 20 octombrie 2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -muzeograf: -studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă în domeniul Istorie;
-vechime: muzeograf I -vechime
minimă 3 ani în domeniu; -muzeograf
II -vechime minimă 6 luni; -condiţii
specifice: -cunoştinţe operare calculator; -cunoaşterea unei limbi străine;
-abilităţi de comunicare în public, lucru
în echipă, capacitate de analiză şi
sinteză, disponibilitate de a desfăşura

ocazional program prelungit; -restaurator: -studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă
în domeniul Istorie, Restaurare, Artă;
-vechime minimă 6 luni; -condiţii specifice: atestarea ca restaurator lemn policrom sau alte certificate/diplome
recunoscute legal şi încadrarea într-un
program de pregătire profesională
constituie avantaj; -cunoaşterea unei
limbi străine; -aptitudini artistice, aptitudini tehnice, disciplină, capacitate de
a lucra individual; -controlor bilete:
-studii medii/gimnaziale; -vechime: nu
este cazul; -condiţii specifice: cunoaşterea unei limbi străine de circulație
internațională -cunoştințe de bază;
-abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
vigilență şi atenție permanentă; disponibilitate față de solicitările publicului
vizitator; disponibilitate de a desfăşura
ocazional program prelungit. 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 Muzeului Ţării Făgăraşului
„Valer Literat”, strada Mihai Viteazul,
nr.1, respectiv în data de 7 octombrie
2016, ora 15.30. Relaţii suplimentare la
sediul: Muzeului Ţării Făgăraşului
„Valer Literat”, strada Mihai Viteazul,
nr.1, persoană de contact: Kovacs Marioara -Departament Administrativ,
telefon: 0768.186.571, e-mail: muzeufagaras@yahoo.com
l Având în vedere prevederile art.4,
art.54, art.56, lit.”d” şi art.58, alin.1,
lit.”c” din Legea nr.188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.11, alin.1 şi 2,
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art.22, alin.din HG nr.611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare,
Primăria Comunei Tîrnova, jud.Caraş
Severin, organizează în data de
24.10.2016, ora 10.00 (proba scrisă), şi
27.10.2016, ora 10.00 (interviul), la
sediul primăriei, concursul pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante de:
-consilier I, grad profesional debutant,
compartiment financiar-contabil.
A.Probele de concurs: 1.Selecția dosarelor de înscriere; 2.Proba scrisă;
3.Proba interviu. B.Condiții de participare la concurs: -Generale: a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; c)are vârsta de minimum 18 ani
împliniţi; d)are capacitate deplină de
exerciţiu; e)are o stare de sănătate
corespunzătoare funcţiei publice
pentru care candidează, atestată pe
bază de examen medical de specialitate; f)îndeplineşte condiţiile de studii
prevăzute de lege pentru funcţia
publică; g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i)
nu a fost destituită dintr-o funcţie
publică sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani; j)nu a
desfăşurat activitate de poliţie politică,
astfel cum este definită prin lege.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni
210582/21.09.2016. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art.
250, alin. (1) Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor
sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 04 octombrie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr.
3, se va vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Volintiru Meceanu Roxana Nicoleta, cu domiciliul în
localitatea Râfov, județul Prahova: - Teren extravilan în suprafață de 5.000 mp, tarla 108, parcela 638/27, situat în com. Râfov, jud.
Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 3.550 lei (exclusiv TVA); - Teren extravilan în suprafață de 4.400 mp, tarla 108, parcela
638/19, situat în com. Râfov, jud. Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 2.705 (exclusiv TVA). 2. În ziua de 05 octombrie 2016, orele
12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Atol Prod Construct SRL, CUI 31494737, cu sediul social în com. Păulești, sat Păuleștii Noi, nr. 8, jud. Prahova: - Autoutilitară
marca Mercedes Benz, tipul 639.D/Vitto 111 CDI, nr. identiﬁcare WDF63960313059945, nr. înmatriculare PH-02-ATL, culoare - alb, an
fabricație 2004, cilindree 2148 cmc, combustibil motorină, preț de pornire a licitației 10.945 lei, exclusiv TVA. 3. În ziua de 06 octombrie
2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se va vinde prin licitație următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SC Amtour Inn SRL, CUI 17318514, cu sediul social în localitatea Boldești Scăeni, cartier Seciu, nr. 101B, jud.
Prahova: - Imobil situat în Boldești Scăeni, cartier Seciu, nr. 101B, jud. Prahova, format din locuință C1 din lemn, acoperită cu țiglă,
compusă la parter din: living, chicinetă, baie, hol, două terase, la etaj din două dormitoare, dressing, hol, balcon, în suprafață construită la
sol de 70,91 mp, suprafață desfășurată de 123,20 mp și suprafață utilă 103,22 mp, împreună cu terenul aferent - intravilan, în suprafață de
2.905 mp, intabulat în Cartea funciară nr. 297 a localității Boldești Scăeni, cu număr cadastral provizoriu 1064, tarlaua 10, parcela 341/2.
Prețul de pornire a licitației este de 227.300 lei, exclusiv TVA. 4. În ziua de 11 octombrie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str.
Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Luges Ferm SRL, CUI
18709839, cu sediul social în com. Lipănești, sat Zamﬁra, nr. 49, jud. Prahova: - Autoturism marca Renault Kangoo KC E8, culoare - gri, nr.
identiﬁcare VF1KCE8CF36818598, nr. înmatriculare PH-12-KNX, an fabricație 2006, cilindree 1461 cmc, combustibil motorină, preț de
pornire a licitației este de 6.113 lei, exclusiv TVA. 5. În ziua de 12 octombrie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr.
60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Trio Express SRL, CUI 406956, cu
sediul social în com. Râfov, sat Palanca, jud. Prahova: - Clădire în suprafață construită totală de 238 mp, compusă din suprafață construită
la sol de 119 mp, suprafață construită terasă etaj 30 mp - spațiu comercial, construită din beton și cărămidă, situat în localitatea Râfov, sat
Palanca, jud. Prahova. Terenul pe care este amplasată clădirea nu este proprietatea societății. Prețul de pornire a licitației este de 175.793
lei, exclusiv TVA. 6. În ziua de 13 octombrie 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde
prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Bucov Societate Cooperativa de Consum, CUI 3284969, cu sediul social
în localitatea Bucov, sat Bucov, jud. Prahova: - Clădire P+1 ,,Complex Comercial Pleașa'', în suprafață totală de 452 mp, situat în comuna
Bucov, sat Pleașa, jud. Prahova, preț de pornire a licitației este de 410.840 lei, exclusiv TVA. 7. În ziua de 18 octombrie 2016, orele 12.00,
în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
SC Coﬁ Com SRL, CUI 7328316, cu sediul social în localitatea Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, nr. 719, jud. Prahova. - Construcție
spațiu comercial în suprafață construită de 102 mp și suprafață utilă de 84,16 mp, construită din beton, BCA și osb, alei carosabile și
pietonale, utilități și împrejmuire, situată în intravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, tarlaua 37, parcela A2734. Terenul pe care se aﬂă
construcția este proprietatea Primăriei Ariceștii Rahtivani. Prețul de pornire a licitației este de 76.907 lei, exclusiv TVA. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada
plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de
pornire a licitației pentru bunurile descris mai sus, în contul RO05TREZ5395067XXX000748, cod ﬁscal beneﬁciar 2844936 - SFO Boldești
Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; 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 și certiﬁcatul constatator eliberat de O.R.C. din care să rezulte informațiile cu privire la
identiﬁcarea ofertantului, sediul social, capitalul social, asociații persoane ﬁzice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de
activitate, sediile secundare, faptele aﬂate sub incidența art. 21 din Legea nr. 26/1990, (R); 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
cã nu au obligații ﬁscale restante față de acestea: certiﬁcatul de atestare ﬁscală/ adeverință și certiﬁcatul ﬁscal privind impozitele și taxele
locale, eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale din localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent
pentru executarea silită a bunului ce urmează a ﬁ vândut, respectiv la Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, str. Democrației nr. 6062, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 250, alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală. Persoanele
înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari, care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va
putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație, documentele solicitate în copie, vor ﬁ prezentate în original pentru
conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștintă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015. Potrivit dispozițiilor art.
9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, 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 0244.512879. Data aﬁsării: 23.09.2016.
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ANUNȚURI

-Specifice: -consilier I, grad profesional
debutant, compartiment financiar-contabil: -studii superioare finalizate cu
diplomă. Termenul de depunere a
dosarelor este data de 12.10.2016,
inclusiv, ora 14.00, la registratura
Primăriei Comunei Tîrnova. Relaţii
suplimentare se pot obţine zilnic de la
secretarul comunei Tîrnova sau la tel.:
0255.234.704.
l Primăria Comunei Sălătrucel,
judeţul Vâlcea, în conformitate cu
prevederile HG nr.611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, organizează concurs/examen pentru ocuparea
a 3 (trei) funcţii publice de execuţie
vacante, pe perioadă nedeterminată,
după cum urmează: 1.Inspector, clasa I,
gradul profesional superior din cadrul
compartimentului Contabilitate din
aparatul de specialitate al primarului
comunei Sălătrucel, judeţul Vâlcea; 2.
Inspector, clasa I, gradul profesional
asistent din cadrul compartimentului
Urbanism din aparatul de specialitate
al primarului comunei Sălătrucel,
judeţul Vâlcea; 3.Consilier Juridic,
clasa I, gradul profesional asistent din
cadrul compartimentului Juridic din
aparatul de specialitate al primarului
comunei Sălătrucel, judeţul Vâlcea.
Concursul pentru ocuparea posturilor
se organizează la sediul Primăriei
Comunei Sălătrucel, judeţul Vâlcea,
astfel: -proba scrisă se va desfăţura în
data de 26.10.2016, ora 10.00; -interviul
se va desfăşura în data de 28.10.2016,
ora 10.00. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 20
de zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Sălătrucel, judeţul Vâlcea.
Condiţiile de participare la concurs,
bibliografia stabilită se afişează la sediul
comunei Sălătrucel, judeţul Vâlcea.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute la art.54
din Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (R2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare specifice: 1.
Pentru funcţia publică de execuţie
-Inspector, clasa I, gradul profesional
superior din cadrul compartimentului
Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Sălătrucel,
judeţul Vâlcea: -Studii superioare de
lungă durată în domeniul ştiinţelor
economice absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -Cunoştinţe
operare calculator, nivel avansat;
-Vechime în specialitatea studiilor
minim 9 ani. 2.Pentru funcţia publică

de execuţie -Inspector, clasa I, gradul
profesional asistent din cadrul compartimentului Urbanism din aparatul de
specialitate al primarului comunei
Sălătrucel, judeţul Vâlcea: -Studii superioare de lungă durată în domeniul
ştiinţelor tehnice absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; -Cunoştinţe
operare calculator, nivel mediu;
-Vechime în specialitatea studiilor
minim 1 an. 4.Pentru funcţia publică
de execuţie -Consilier Juridic, clasa I,
gradul profesional asistent din cadrul
compartimentului Juridic din aparatul
de specialitate al primarului comunei
Sălătrucel, judeţul Vâlcea: -Studii superioare de lungă durată în domeniul
ştiinţelor juridice, specializarea Drept,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -Cunoştinţe operare calculator, nivel mediu; -Vechime în specialitatea studiilor minim 1 an. Date
contact: tel.: 0250.750.031, e-mail:
primariasalatrucel@yahoo.com.
l Primăria municipiului Râmnicu
Sărat organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor funcţii
publice de execuţie vacante: - consilier
clasa I, grad profesional asistent in
cadrul Compartimentului Investiţii si
Achiziţii Publice - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Râmnicu Sărat; - consilier clasa I, grad
profesional superior in cadrul Compartimentului Investiţii si Achiziţii Publice
- Aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Râmnicu Sărat. Probele
stabilite sunt urmatoarele: o probă
scrisă şi interviu. Concursul va avea loc
la sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat în data de 25.10.2016,
ora 10,00 – proba scrisă, iar interviul în
data de 27.09.2016. Condiţiile de participare, la concursul menţionat mai sus,
sunt cele prevăzute în art.54 si 57 alin.
(1), (2), (3), (4), (5) lit.a) si lit.c), din
Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici republicată,
actualizată. Aceste condiţii de participare la concurs se vor afişa la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat,
precum si pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat www.primariermsarat.ro. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 20
de zile de la data publicării anunţului,
la sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat. Dosarele de înscriere
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute în art.49 din
H.G. nr.611/2008, actualizată. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat
şi la numărul de telefon 0238561946
l Consiliul Judeţean Gorj organizează
concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante de
consilier, clasa I, gradul profesional
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debutant la Compartimentul strategii,
dezvoltare regională şi relaţii externe,
Serviciul cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi
relaţii externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.
Probele stabilite pentru organizarea
concursului: - dată susţinere proba
scrisă: 24 octombrie 2016, ora 10:30, la
sediul Consiliului Judeţean Gorj; - dată
susţinere interviu: în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean Gorj. Data limită de
depunere a dosarelor de concurs este în
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a şi vor conţine
în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de
participare şi condiţiile de desfăşurare
a concursului de recrutare, bibliografia
de concurs, informaţii suplimentare
privind documentele necesare dosarului de concurs se afişează la sediul
Consiliului Judeţean Gorj şi pe site-ul
Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.
ro (secţiunea Cariere). Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul
resurse umane, managementul funcţiei
publice, IT - Consiliul Judeţean Gorj,
camerele: 251/241, telefon:
0253/212016, interior 251/241.
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 17.10.2016, în vederea ocupării
pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi contractuale vacante în
temeiul legal al H.G. 286/2011, cu
completările şi modificările ulterioare:
Direcţia pentru Protecţia Copilului–
Creşa “Ghiocelul”: 1 post psiholog
practicant; Condiții specifice de participare: Studii superioare de specialitate
de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență în Psihologie; 1 post
inspector specialitate; Condiții specifice
de participare: Studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; 1 post medic specialist; Condiții
specifice de participare: Studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în specialitatea
Medicină Generală; drept de liberă
practică; asigurare Malpraxis; 1 post
referent; Condiții specifice de participare: Studii medii, liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; 1 post administrator; Condiții specifice de participare: Studii medii, liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; 1 post magaziner; Condiții specifice de participare:

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Ors. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 436/Titu. Nr. 28705
din 16.09.2016.Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul
2016, Luna Octombrie, Ziua 05. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare se face cunoscut că în ziua de 05, luna
Octombrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Titu, strada Gării nr. 79, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Ro Diesel Prod Com SRL, cu domiciliul
ﬁscal în sat Sălcuța nr. 156E, oraș Titu, județ Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală: 7489541. a) Teren
arabil intravilan, în suprafață de 4.086 mp, situat în sat Sălcuța, oraș Titu, județ Dâmbovița, tarla 55,
parcela 392/5, identiﬁcat cu număr cadastral provizoriu 976, înscris în CF nr. 640 a localității la A+1,
evaluat la suma de 72.191 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor imobile este de 20%, neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), lit. b)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița, S.F.O. Titu. Sarcini: P.V. de Sechestru pentru bunuri
imobile nr. 14644/28.04.2015. Ipotecă rang I. 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 art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 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 numărul de telefon
0245.651112. Data emiterii: 16.09.2016.

Studii medii, liceale, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; 11 posturi
educator –puericultor; Condiții specifice de participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
certificat absolvire curs formare
educator puericultor; 11 posturi asistent medical; Condiții specifice de
participare: Studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă; 25 posturi
îngrijitoare; Condiții specifice de participare: Studii generale; 1 post spălătoreasă; Condiții specifice de participare:
Studii generale; 2 posturi muncitor
calificat (bucătar); Condiții specifice de
participare: Studii generale/ medii,
liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat de calificare în
domeniu; 1 post muncitor calificat
(mecanic); Studii generale/ medii,
liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat de calificare; 1 post
muncitor calificat; Studii generale/
medii, liceale, absolvite cu diplomă de
bacalaureat; certificat de calificare; 2
posturi muncitor necalificat (oficiant);
Condiții specifice de participare: Studii
generale. Pentru a ocupa un post
vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 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 platit
din fonduri publice, aprobat prin H.G.
nr.286/2011, modificat prin H.G.
nr.1027/2014: 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; Are vârsta
minimă reglementată de prevederile
legale; Are capacitate deplină de exerciţiu; Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitatile sanitare abilitate; Îndeplineşte condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice, potrivit cerinţelor postului
scos la concurs; Nu a fost condamnat
definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legatură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care l-ar face
incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. 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 diploma 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 adeverinţa 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
conţină 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 tematică
afişată 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 17.10.2016, ora 10.00, iar
interviul/proba practică în data de
21.10.2016 ora 10.00. Informaţii suplimentare în ceea ce priveşte 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.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştrii traco-daci au trăit
uniţi pe aceste meleaguri de peste 4000 ani,
iar unirea întregului
neam românesc
într-un singur stat a
fost realizat la 1
Decembrie 1918.
0761.674.276,
0733.940.772

CITAȚII
l Se citează Peţenchea Mona, Peţenchea Ioana, Ishikawa Manuela
Simona, Prisecaru Mariana Dorina,
Plugaru Paul, Plugaru Petru, Plugaru
Silvia, în dosar 10889/193/2008 * al
Judecătoriei Botoşani, la 06 octombrie
2016.
l Se citeaza Zavoian Mihai in calitate
de parat in dosar nr. 6807/190/2016 al
Judecatoriei Bistrita, in proces cu
Zavoian Carmen Cristina , avand ca
obiect ordonanta presedintiala pentru
termenul de judecata din data de
13.10.2016 ora 9.
l Se aduce la cunostiinta ca in data de
20.10.2016 se dezbate la Judecatoria
Chisineu-Cris cererea reclamantei
Hornea Dana , in dosarul civil

nr.844/210/2016, avand ca obiect uzucapiune asupra imobilului situat in
Apateu, nr.152, jud. Arad, inscris in CF
301197 Apateu, nr. top 200-201/b,
ultimul proprietar fiind Horne Petru.
Persoanele interesate pot face opozitie.
l Se aduce la cunostiinta ca in data de
20.10.2016 se dezbate la Judecatoria
Chisineu-Cris cererea reclamantului
Purtan Dan Emanuel , in dosarul civil
nr.845/210/2016, avand ca obiect uzucapiune asupra imobilului situat in
Apateu, nr.152, jud. Arad, inscris in CF
301196 Apateu, nr. top 200-201/a,
ultimul proprietar fiind Butaci Maria
nasc. Homorogan. Persoanele interesate pot face opozitie.
l Judecătoria Ineu. Dosar nr.
1068/246/2016. Numitul Moţiu
Gheorghe cu ultimul domiciliu în
Măderat nr. 211 este citat la această
instanţă,camera 1-parter,Complet
c1ncpc în data de 26 octombrie 2016,
ora 9,00 în proces cu Moţiu Gheorghe
pentru declarare moarte prezumată. În
caz de neprezentare se judecă în lipsă.
l Numitul Taramboaca Constantin, cu
ultim domiciliu cunoscut în Iaşi, str.
Petru Şchiopu, nr.4, bl.G1-B, sc. B,
ap.1, este citat la Judecătoria Iaşi,
Secţia civilă, complet C36 M (str.Anastasie Panu, nr.25, Iaşi), pe data de
31.10.2016, ora 8.30, în calitate de pârât
pentru divorţ cu minori în contradictoriu cu Taramboaca Ioana Carmen.
l Ismail Refiet, cu ultim domiciliu oras
Negru Voda, jud.Constanta este
chemat in instanta la judecatoria
Constanta, str.Traian, nr.33, Sectia
Civila sala 3 C20-2014, dosar
2835/212/2013 in data de 17 octombrie
2016, ora 8.30, in calitate de parat in
proces Abduraman Burhan, in calitate
de reclamant pentru fond succesiune,
iesire din indiviziune.
l Tribunalul Iaşi, str. Elena Doamna,
nr. 1A, Iaşi, Secţia I Civilă, Camera S.
II, etaj II, dosar nr. 14791/245/2015,
citaţie emisă la 19 august 2016.
Giosanu Adrian, cu ultimul domiciliu
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în Iaşi, este chemat în această instanţă,
camera S.II, etaj II, Complet civ
a12, în ziua de 03 octombrie 2016, ora
09.00, în calitate de intimat, în proces
cu Municipiul Iaşi prin Primar în calitate de apelant, cu obiect pretenţii. În
caz de neprezentare a părţilor, se va
putea trimite un înscris, judecata
urmând a se face în lipsă. Prin înmânarea citaţiei, sub semnătura de
primire, personal sau prin reprezentant
legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu
primirea corespondenţei pentru un
termen de judecată, cel citat este
prezumat că are în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare aceluia
pentru care citaţia i-a fost înmânată.

DIVERSE
l SC Eco Reciclare Grindaşi SRL
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Construire
staţie colectare deşeuri reciclabile-colectat şi sortat”, propus a fi amplasat în
com.Valea Măcrişului, sat Grindaşi, str.
Centrală, nr.62, jud.Ialomiţa. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.
Slobozia, str .M. Viteazu, nr.1, în zilele
de luni-joi, 08.00-16.30, şi vineri, între
orele 8.00-14.00, şi la sediul SC Eco
Reciclare Grindaşi SRL, din loc.Bucureşti, sect.4, str.Moldoviţa, nr.9, bl.1,
sc.7, et.4, ap.69, în zilele de luni-joi,
08.00-16.30, şi vineri, 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ialomiţa.
l SC Eco Reciclare Grindaşi SRL,
titular al proiectului “Construire staţie
colectare deşeuri reciclabile-colectat şi
sortat”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Ialomiţa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul “Construire
staţie colectare deşeuri reciclabile-colectat şi sortat”, propus a fi amplasat în
com.Valea Măcrişului, sat Grindaşi, str.
Centrală, nr.62, jud.Ialomiţa, nu se
supune evaluării impactului asupra
mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.
Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, în zilele de
luni-joi, între orele 8.00-16.30, şi vineri,
între orele 8.00-14.00, precum şi la
următoarea adresă de internet: www.
apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anunţ.
l Vochin Elena- Rodica avand domiciul in Str. Focsani, nr.8, bl. M178, sc.1,
et.6, ap.38, sector 5, localitatea Bucuresti, si MIHALACHE Mirela- Nicoleta, cu domiciliul in str. Lt.Ilie
Campeanu, nr.5, bl.2, sc.1, ap.9, sector
5, localitatea Bucuresti, titulare ale
planului/ programului PUZ Locuinte
Colective din com.- localitatea Bragadiru str.Verii, nr.cad. 118800, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul/ programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/ progra-

mului poate fi consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector
6, de luni până joi între orele 9.0013.00. Observatii/ comentarii şi sugestii
se primesc în scris la sediul A.P.M Ilfov,
(tel 021/430.15.23, 021/430.14.02) în
termen de 18 zile de la data publicării
anunţului.
l Municipiul Râmnicu Sărat anunţă
publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: “reţele de apă şi
canalizare branşamente de apă şi racorduri de canalizare, Aleea Industriei”,
propus a fi amplasat în Municipiul Rm
Sărat, Aleea Industiei, jud. Buzău.
Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului din Buzău,
Str. Democraţiei nr. 11, judeţul Buzău şi
la sediul Primăriei Muncipiului
Râmnicu Sărat, Str. Nicolae Bălcescu
nr. 1, jud. Buzău, în zilele de luni-vineri,
între orele 08:00-16:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Buzău din Municipiul Buzău, str.
Democraţiei nr. 11.

NOTIFICĂRI
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in
faliment privind debitoarea SC Canap
Distribution SRL, in dosarul nr.
6479/105/2014, Tribunal Prahova,
conform Sentintei nr. 877 din
16.09.2016 cu termenele: depunere
declaratii creantă 29.11.2016, întocmirea tabelului suplimentar al creantelor 06.12.2016, întocmirea tabelului
definitiv consolidat 29.12.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMET S.A. Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor S.C. COMET S.A., cu
sediul în Voluntari, str. Barsei nr.2, jud.
depozit 27, complex industrial/ comercial Ilfov J23/802/2010; C.U.I. RO
1350870, în data de 25.10.2016, orele
12.00, la adresa aleasa din Bucureşti,
şos. Orhideelor nr. 12 B, et.5, sector 6,
pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi, în registrul acţionarilor societăţii,
cu următoarea ordine de zi: Vânzarea
imobilului (teren) situat în Bucureşti,
sector 1, şos. Gheorghe Ionescu Siseşti
nr.228. Participarea se face personal
sau pe bază de procură, care poate fi
obţinută de la adresa din Bucureşti, şos.
Orhideelor nr.12 B, et.5, sector 6. Dacă
nu se întruneşte condiţia de cvorum
cerută, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se va întruni la
aceeaşi adresă, aceaşi oră, în data de
26.10.2016. Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 0723.152.632, sau
la sediul societăţii. Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMET
S.A. Tomah Kahled A.
l S.C. Veronica’95 S.A. Constanța,
B-dul. Al. Lăpuşneanu nr. 107, bloc
LV.40, sc. B, ap. 22, J 13/2299/1995,
CUI RO 7657424. Convocare. Subsemnatul, Dumbrava Stefan Ciprian, în
calitate de administrator unic al societății Veronica’95 S.A., convoacă
adunarea generală extraordinară a
acționarilor Societății Veronica’95 S.A. (“Societatea”), persoană juridică
română, cu sediul în Constanța, B-dul.
Alexandru Lăpuşneanu nr. 107, bloc

LV.40, sc. B, ap. 22, județul Constanța,
înregistrată la O.R.C. de pe lângă
Tr i b u n a l u l C o n s t a n ț a s u b n r.
J13/2299/1995, având CUI RO
7657424, în data de 24.10.2016, ora
12.00, la sediul societății din Constanța,
B-dul. Alexandru Lăpuşneanu nr. 107,
bloc LV.40, sc. B, ap. 22, județul
Constanța, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea majorării capitalului
social al societății prin aport în natură
ce constă în teren intravilan în suprafață de 575 mp situat în Stațiunea
Venus, str. Dem Rădulescu nr. 84, Mun.
Mangalia, județul Constanța, identificat cu număr cadastral 100124
(provenit din număr cadastral 10004) şi
număr de Carte funciară 100124, ce
aparține acționarului Eurosantis
S.R.L., cu sediul în Constanța, B-dul.
Alexandru Lăpuşneanu nr. 107, bloc
LV.40, sc. B, parter, ap. 22, înregistrată
la ORC sub nr. J13/5458/1992, având
CUI RO 2743397. Astfel capitalul
social al societății Veronica S.A. se va
majora cu suma de 229.972,5 lei,
aceasta fiind valoarea imobilului
descris mai sus, valoare ce rezultă din
raportul de expertiză efectuat de d-nul.
Bescuca Dumitru la data de 07.09.2016,
capitalul social al societății Veronica
S.A. urmând a fi de 463.595 lei. În
schimbul aportului adus, acționarul
Eurosantis S.R.L. urmează a primi un
număr de 91989 de acțiuni cu o valoare
nominală de 2,5 lei fiecare cu o valoare
toatală de 229.972,5 lei. În cazul în care
la data şi la ora precizate se constată că
nu sunt îndeplinite condițiile necesare
pentru desfăşurarea Adunării Generale
Extraordinare, se convoacă o nouă
Adunarea Generală Extraordinară, cu
aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc, în
data de 25.10.2016, ora 12.00. La
Adunarea Generală Extraordinară vor
participa toți acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la data de
10.10.2016, stabilită ca dată de referință. Acționarii pot participa la
adunare direct sau prin mandatari
împuterniciți cu procură specială, ce se
va depune la sediul societății până la
data de 21.10.2016. Administrator
Unic, Dumbrava Stefan Ciprian.
l Convocare: În temeiul prevederilor
articolului 117 din Legea societăților nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Preşedintele
Consiliului de Administraţie al Societăţii ENGIE Romania S.A. (anterior
GDF SUEZ Energy Romania), societate cu sediul social în Bucureşti, bd.
Mărăşeşti, nr. 4-6, sector 4, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare 13093222 („Societatea” sau
„ENGIE”), domnul Eric Joseph Stab,
convoacă în data de 26.10.2016, ora
15.00 la sediul social al Societăţii,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”). Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea: 1. Aprobarea
modificării componentei Consiliului de
administraţie al Societăţii, la solicitarea
acţionarului Statul Român, prin Ministerul Energie. Informaţiile cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor
propuse pentru funcţia de administrator sunt puse la dispoziţia acţionarilor. 2. Mandatarea Preşedintelui
Consiliului de Administraţie de a
semna hotărârile Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor şi de a efectua,

personal sau prin împuterniciţi, formalităţile de înregistrare la Registrul
Comerţului sau alte instituţii sau autorităţi interesate. Documentele şi materialele aferente subiectelor incluse pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor, pot fi consultate de acţionarii interesaţi, la sediul
societatii, în zilele lucrătoare, între orele
9:00–15:00. La AGOA sunt îndreptăţiți
sa participe şi îşi pot exercita dreptul de
vot numai acţionarii înregistrați în
Registrul Acționarilor Societății la data
AGOA, fie personal (prin reprezentanții legali) fie prin reprezentant, pe
bază de procură specială. Accesul
acţionarilor îndreptățiţi să participe la
AGOA va fi permis în cazul persoanelor fizice care reprezintă acționari
persoane juridice, pe baza de procură
specială, depusă în conformitate cu
prevederile legale aplicabile. Procurile
speciale însoţite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise şi
prin e-mail cu semnătura electronică
extinsă încorporată conform Legii nr.
455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: „traian.capota@ro.
engie.com’’ menţionând la subiect
„pentru AGOA din data de
26.10.2016”, cu condiţia ca exemplarul
original să fie depus/ expediat astfel
încât să fie înregistrate la Societate cu
cel puţin 48 de ore înainte de data
AGOA. Unul sau mai mulţi acționari
reprezentând individual sau împreună
cel puțin 5% din capitalul social al
Societății au dreptul, în condițiile legii,
să introducă noi puncte pe ordinea de
zi cu condiția ca fiecare punct să fie
însoțit de o motivare explicită şi de un
proiect de hotărâre propus spre aprobare AGOA, precum şi să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, curierat, fax,
înregistrate la Societate în termenele
prevăzute de lege. Termenul limită
până la care acţionarii îşi pot exercita
drepturile menționate mai sus este de
maxim 15 zile de la data publicării
convocatorului în Monitorul Oficial al
României. Orice acţionar interesat are
dreptul să adreseze întrebări referitoare
la punctele de pe ordinea de zi şi activitatea Societății. Societatea va putea
formula un răspuns general pentru
întrebările cu acelaşi conținut.
Răspunsul la întrebările acționarilor va
fi dat în cadrul şedinței. Preşedinte al
Consiliului de Administraţie Eric
Joseph Stab.

LICITAȚII
l SC Storsistem SRL societate aflata
in faliment anunta vanzarea la licitatie
publica a bunurilor mobile aflate in
patrimoniul debitoarei conform
rapoartelor de evaluare ce au fost incuviintate de Adunarea Creditorilor din
28.07.2016 si a regulamentului de
participare la licitatie. Pretul de pornire
al licitatiei este cel stabilit in rapoartele
de evaluare. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 29.09.2016,
04.10.2016, 06.10.2016, 11.10.2016,
13.10.2016, 18.10.2016, 20.10.2016,
25.10.2016, 27.10.2016 si 01.11.2016
orele 13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii
suplimentare la sediul societatii lichidatorului judiciar cat si la telefon
0344104525.

l Anunț privind colectarea ofertelor
pentru servicii de arhivare. Expert
SPRL în calitate de lichidator judiciar
a l C o n f o r t S A Ti m i ş o a r a , J
35/729/1991, CUI RO 1833467, solicită
depunerea de către persoanele juridice
interesate a ofertelor tehnice şi financiare în vederea preluării arhivelor
debitoarei falite susmenționate care
sunt depozitate în locația din Timişoara, str. Enric Baader, nr. 11, jud.
Timiş. Condițiile de preluare a arhivelor sunt: “pe picior, integral, aşa cum
sunt şi acolo unde se găsesc“. Ofertele
se depun la sediul lichidatorului judiciar sau pe emailul acestuia. Ofertele
trebuie să conțină: - oferta tehnică de
preluare, inclusiv documentele care să
ateste calificarea ofertantului şi autorizațiile corespunzătoare pentru
prestarea de servicii arhivistice; - oferta
financiară de preluare în condițiile
arătate. Vor fi luate în calcul ofertele
care se vor consemna la sediul lichidatorului judiciar până la data de
07.10.2016. Informații la tel.
0257.259740, 0722.343784 sau email:
marius@expertarad.ro.
l Primăria Comunei Sita Buzăului,
având sediul în comuna Sita Buzăului,
nr.222, județul Covasna, telefon:
0267.373.090, fax: 0267.373.048, organizează vânzarea prin licitație a următoarelor bunuri: 1) Autospecializată
basculantă Cab.Av marca I.M.Mirsa
-5.000Lei; 2)Tractor rutier, marca
Universal U650M -5.700Lei; 3)
Remorcă marca IMU Medgidia 2RB5A
-9.000Lei; 4)Ifron- 8.700Lei. Bunurile
pot fi văzute la sediul Primăriei
Comunei Sita Buzăului (Sita Buzăului,
nr.222, județul Covasna). Licitația va
avea loc în data de 07.10.2016, ora
11.00. În caz de neadjudecare, următoarea licitație va avea loc în data de
12.10.2016, ora 11.00. În cazul în care
nici în data de 12.10.2016 nu se va
adjudeca, următoarea licitație va avea
loc în data de 17.10.2016, ora 11.00.
Cota de cheltuieli de participare este de
100Lei şi se va achita la casieria Primăriei Comunei Sita Buzăului. Condițiile
de participare la licitație sunt următoarele: -Pentru persoanele juridice: -copie
de pe certificatul de înmatriculare la
Registrul Comerțului şi codul fiscal;
-dovada achitării cotei de participare la
licitație; -Pentru persoanele fizice:
-copie de pe actul de identitate;
-dovada achitării cotei de participare la
licitație. Documentele pentru participarea la licitație se primesc cu cel mult
5 zile înainte de data stabilită pentru
licitație la sediul Primăriei Comunei
Sita Buzăului. Instituțiile publice interesate de obținerea acestor bunuri pot
solicita transmiterea fără plată cu cel
mult 5 zile înainte de data stabilită
pentru licitație, respectiv 02.10.2016.
l Organizatorul licitației: Direcția
Silvică Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str.Mihăiță Filipescu,
n r. 3 , j u d . Te l e o r m a n , t e l . :
0247.312.333, fax: 0247.315.790,
e-mail: office@alexandria.rosilva.ro.
Data şi ora desfăşurării licitației:
03.10.2016, ora 12.00. Locul desfăşurării licitației: sediul Direcției Silvice
Teleorman, Alexandria, str.Mihăiță
Filipescu, nr.3, jud.Teleorman. Tipul
licitației: publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
pentru vânzare masă lemnoasă fasonată provenită din pădurile statului.
Licitația este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de vânzare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 924/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Data şi
ora organizării preselecției:
28.09.2016, ora 10.00. Data şi ora
limită până la care se poate depune
documentația pentru preselecție şi
înscriere la licitație: 27.09.2016, ora
12.00. Lista loturilor de masă
lemnoasă fasonată oferită la licitație,
cu prețurile de pornire la licitație,
este afişată la sediul unității şi poate
fi accesată pe site-ul Regiei Naționale
a Pădurilor -Romsilva, la adresa:
www.rosilva.ro. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată oferit la
licitație: 315,19mc, din care pe sortimente: -Lemn rotund pentru
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cherestea: 17,70mc; -Lemn rotund şi
despicat pentru industria celulozei şi
hârtiei: 31,00mc; -Lemn rotund
pentru construcții: 266,49mc; Din
care pe specii şi grupe de specii:
-Stejar: 15,00mc; -Cer, garniță:
131,00mc; -Frasin: 46,00mc; -Diverse
tari: 11,00mc; -Diverse moi:
112,19mc. Masa lemnoasă oferită la
vânzare provine din fondul forestier
proprietate publică a statului şi nu
este certificat în sistemul Forest
Stewartship Council (FSC). Masa
lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitației se
poate adjudeca prin negociere în
aceeaşi zi sau oferi la o nouă licitație
în condițiile prevăzute de prezentul
regulament şi de alte reglementări în
vigoare. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului
începând cu data de 23.09.2016.
Pentru informații suplimentare se
poate adresa organizatorului licitației, persoană de contact: ing.Ionescu
Dimitrie, tel.: 0247.312.333,
0726.175.233.
l Anunt de participare la licitatia
publica deschisa cu oferta in plic sigilat
pentru: “Concesionarea unei suprafete
de 10.000 mp teren apartinand domeniului privat al Comunei Braesti, in
vederea construirii unor case de locuit
in com. Braesti, jud. Iasi”. 1.Denumirea, adresa: Primaria comunei
Braesti tel/fax 0232.320300, e-mail:
primaria_comunei_braestiiasi@yahoo.
com. 2.Procedura de atribuire aplicata:
licitatie deschisa cu oferta in plic
sigilat. 3.Locul desfasurarii: Primaria
comunei Braesti tel/fax 0232.320300.
4.Biroul de la care se poate solicita
documentatia de atribuire: Primaria
comunei Braesti tel/fax 0232.320300,
compartimentul urbanism. 5.Costul
documentatiei de atribuire: 10 lei
chitanta Primaria Braesti. a)Termenul
limita de primire a ofertelor 21.10.2016
ora 10.00. b)Adresa la care se transmit
ofertele: Primaria comunei Braesti tel/
fax 0232.320300. c)Limba sau limbile in
care trebuie redactate ofertele: romana.
6.Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 26.10.2016 ora 12.00. 7.Garantia
de participare in suma de 200 lei.
Documente care dovedesc eligibilitatea:
1.Copie C.I.; 2.Declaratie pe propria
raspundere. 8.Perioada de timp in care
ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
valabila: 30 zile. 9.Criteriul de atribuire
a contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
10.Alte informatii: cerinte minime de
calificare impuse de autoritatea
contractanta-pretul de pornire al licitatiei va fi de 9 lei/mp/an, care se va
indexa annual cu indicele oficial al
inflatiei, conform prevederilor Hotararii Consiliului Local al Comunei
Braesti, jud. Iasi.

PIERDERI
l Declar pierdut (nul) atestat taxi nr.
serie 126272 eliberat de A.R.R. Bucureşti pe numele Daragiu Cătălin Adrian.
l Declar pierdută (nulă) legitimația de
serviciu emisă de Consiliul Local Sector
5 D.G.A.S.P.C. pe numele Sanfiroiu
Niculina.
l Pierdut certificat de nastere si carte
de identitate pe numele Blaja Adrian,
avand CNP 1760416510010, domiciliu
str.Crinului, nr.59, com.Modelu, judet
Calarasi,le declar NULE
l Pierdut atestat profesional +atestat
ADR pe numele Ciomaga Emanuel-Mihai! Contact: 0749361691
l CEC BANK SA Sucursala Botoşani,
cu sediul în Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 7, judeţul Botoşani, având CUI
RO 361897, declară pierdut sigiliu
metalic 7/19.II. Declar nul.
l S.Ges Green Energy Specialists SRL
cu sediul in Bistrita, B-dul Republicii
nr.55, et.1, cam.1, judet Bistrita-Nasaud,
J06/153/2003, CUI15301745, declar
pierdut Certificat Constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Nasaud, al sediului social din Bistrita,
B-dul Republicii nr.55, et.1, cam.1, judet
Bistrita-Nasaud. Il declar nul.

