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OFERTE SERVICIU
l S.C. AGER – ROM Machinery 
S.R.L. cu sediul în Slatina, str. 
Prelungirea Crişan, nr. 31 E, Olt, 
angajează un încărcător – descăr-
cător. Condiţii: limba turcă - nivel 
avansat, limba engleză – nivel 
mediu, studii medii. Se oferta 
salariu atractiv. CV-urile se trimit 
la sediul societăţii până la data de 
12.02.2016. Relaţii la telefon: 
0725221915.

l Universitatea Nationala de Arte 
din Bucuresti anunta scoaterea la 
concurs: 1 post de administrator 
patrimoniu (inginer construc-
tor-specialitatea constructii civile, 
industriale si agricole), 1 post de 
model (invatamant),  1 post 
muncitor calificat (electrician), 1 
post administrator financiar (econo-
mist), 1 post de muncitor necali-
ficat. Perioada de inscriere: 
04.02.2016-17.02.2016. Relatii 
suplimentare la tel: 021.312.72.84.

l Şcoala Gimnazială Nicolae Titu-
lescu, cu sediul în localitatea 
Caracal, Str.General Magheru, 
nr.13, judeţul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Muncitor 
(cu atribuţiuni de fochist) conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 15.03.2016, ora 12.00, 
-Proba interviu în data de 
15.03.2016, ora 14.30. Pentru parti-

ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Să posede autorizaţie 
ISCIR pentru Centrală termică, 
-Studii medii. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 22.02.2016, 
ora 16.00, la sediul Şcoala Gimna-
zială Nicolae Titulescu, Caracal. 
Meţionăm ca activitatea pentru 
acest post se va desfăşura la 
Gradiniţa cu Program Prelungit 
Nr.3 Caracal. Relaţii suplimentare 
la sediul: Şcoala Gimnazială 
Nicolae Titulescu Caracal, persoana 
de contact: Pisla Mandita, telefon: 
0249.511.698.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” 
cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
de: asistent medical generalist 
(Secţia ATI), 1 post vacant 
(contractual), conform H.G. 
nr.1027/2014 şi Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiului Bucu-
reşti nr. 1709/2014. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 03.03.2016, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
07.03.2016, ora 09.00. Condiţii 
specifice: -diplomă de absolvire a 
liceului sanitar sau diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de licenţă în 
specialitate; Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de: 22.02.2016, ora 
14.00, la sediul Spitalului Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr. 
Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii supli-
mentare la Spitalul Clinic de Obste-
trică şi Ginecologie „Prof.Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, persoană de 
contact: Ec. Manolache Elena, 
telefon: 021/303.50.50.

l Primăria comunei Rebricea, cu 
sediul în localitatea Rebricea, 
comuna Rebricea, judeţul Vaslui, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de asistent medical comu-
nitar, cu studii superioare, din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Rebricea, 
judeţul Vaslui, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Selecţia dosa-
relor, în data de 24-26 februarie 
2016, ora 15.00; -Proba scrisă, în 
data de 03 martie 2016, ora 10.00; 
-Proba interviu, în data de 09 
martie 2016, ora 10.00. 2.Condiţii 
specifice: -studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă în speci-
alitatea asistenţă medicală; 
-minimum 1 an experienţă în 
specialitatea studiilor. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Rebricea, judeţul Vaslui. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
comunei Rebricea, persoană de 
contact: Coroi Luminiţa-Lenuţa, 
te lefon:  0748.833.327,  fax : 
0335.819.630, E-mail: comunare-
bricea@yahoo.com

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. 
Calea Giuleşti nr.5, sector 6, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: asistent medical gene-
ralist (Secţia OG II), 1 post vacant 
(contractual), conform H.G. 
nr.1027/2014 şi Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiului 
Bucureşti nr.1709/2014. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 02.03.2016, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 

04.03.2016, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 08.03.2016, ora 
09.00. Condiţii specifice: -diplomă 
de absolvire a liceului sanitar sau 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă 
de licenţă în specialitate; Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de: 
22.02.2016, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti,  str.  Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii supli-
mentare la Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr. 
Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană 
de contact: Ec. Manolache Elena, 
telefon: 021/303.50.50.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. 
Calea Giuleşti nr.5, sector 6, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: asistent medical de 
radiologie (Laborator radiologie şi 
imagistică medicală), 1 post 
vacant (contractual), conform 
H.G. nr.1027/2014 şi Dispoziţia 
Primarului General al Munici-
piului Bucureşti nr.1709/2014. 
Concursul se va desfăşura astfel:
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
02.03.2016, ora 13.00; -Proba prac-
tică în data de 04.03.2016, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
08.03.2016, ora 13.00. Condiţii 
specifice: -diplomă de absolvire a 
liceului sanitar sau diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de licenţă 
în specialitate; Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
c o n c u r s  p â n ă  l a  d a t a  d e : 
22.02.2016, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti,  str.  Calea 

Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalului Clinic 
de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, 
persoană de contact: Ec. Mano-
lache Elena, telefon: 021/303.50.50.
l Spitalul Orăşenesc Haţeg, cu 
sediul în localitatea Haţeg, Str.T.V-
ladimirescu nr.7, judeţul Hune-
doara, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durata nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011, cu 
modificările ulterioare, a unui post- 
funcţie contractuală de execuţie: 1.
Denumirea postului vacant şi a 
locului de muncă: 1 post asistent 
medical debutant în comparti-
mentul Cronici. 2.Condiţii generale 
şi specifice pentru ocuparea 
postului: Pot participa la concurs 
persoanele care îndeplinesc condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 din 
anexa la HG 286/2011 cu modifică-
rile ulterioare. Condiţii specifice 
prevăzute în fişa postului: -nivel 
studii: şcoală sanitară postliceală/
studii superioare de specialitate, 
-vechime minimă: nesolicitată. 3.
Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului: Pentru înscrierea la concurs, 
candidaţii vor depune dosarul de 
concurs la birou RUNOS, până în 
data de 23.02.2016, ora 12.00. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 03.03.2016, 
ora 10.00, sala de documentare a 
Spitalului Orăşenesc Haţeg, -Proba 
practică în data de 08.03.2016, ora 
10.00, Spitalului Orăşenesc Haţeg, 
-Proba interviu în data de 
11.03.2016, ora 10.00, sala de docu-
mentare a Spitalului Orăşenesc 
Haţeg. Persoana contact: Avram 
Petronela,  tel .0354.408.894; 
0354.408.895 Fax: 0354.802.463, int 
133, 134. 

l Spitalul Orăşenesc Haţeg, cu 
sediul în Localitatea Haţeg, Str.T.V-

ladimirescu, nr.7, judeţul Hune-
doara, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durata determinată, 
conform HG 286/23.03.2011, cu 
modificările ulterioare, a unui post 
temporar vacant- funcţie contrac-
tuală de execuţie: 1.Denumirea 
postului şi a locului de muncă: 1 
post asistent medical, în secţia 
Chirurgie. 2.Condiţii generale şi 
specifice pentru ocuparea postului: 
Pot participa la concurs persoanele 
care îndeplinesc condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din anexa la HG 
286/2011 cu modificările ulterioare. 
Condiţii specifice prevăzute în fişa 
postului: -nivel studii: şcoală sani-
tară postliceală/studii superioare de 
specialitate, -vechime minimă: 6 
luni în specialitate. 3.Condiţiile de 
desfăşurare a concursului: Pentru 
înscrierea la concurs, candidaţii vor 
depune dosarul de concurs la birou 
RUNOS,  până  în  da ta  de 
16.02.2016, ora 12.00. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 04.03.2016, ora 10.00, sala 
de documentare a Spitalului Orăşe-
nesc Haţeg, -Proba practică în data 
de 09.03.2016, ora 10.00, Spitalul 
Orăşenesc Haţeg, -Proba interviu în 
data de 14.03.2016, ora 10.00, sala 
de documentare a Spitalului Orăşe-
nesc Haţeg. Persoana contact: 
Avram Petronela, tel.0354.408.894; 
0354.408.895, Fax: 0354.802.463, int 
133, 134. 

l Spitalul Orăşenesc Haţeg, cu 
sediul în localitatea Haţeg, Str.T.V-
ladimirescu, nr.7, judeţul Hune-
doara, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durata nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011, cu 
modificările ulterioare, a unui post- 
funcţie contractuală de execuţie: 
1.Denumirea postului vacant şi a 
locului de muncă: 1 post îngriji-
toare, în secţia Pediatrie. 2.Condiţii 
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generale şi  specifice pentru 
ocuparea postului: Pot participa la 
concurs persoanele care îndepli-
nesc condiţiile generale prevăzute 
de art.3 din anexa la HG 286/2011 
cu modificările ulterioare. Condiţii 
specifice prevăzute în fişa postului: 
-nivel studii: şcoală generală, 
-vechime minimă: nesolicitată. 3.
Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului: Pentru înscrierea la concurs, 
candidaţii vor depune dosarul de 
concurs la birou RUNOS, până în 
data de 23.02.2016, ora 12.00. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 02.03.2016, 
ora 10.00, sala de documentare a 
Spitalului Orăşenesc Haţeg, - Proba 
practică în data de 07.03.2016, ora 
10.00, Spitalul Orăşenesc Haţeg, 
-Proba interviu în data de 
10.03.2016, ora 10.00, sala de docu-
mentare a Spitalului Orăşenesc 
Haţeg. Persoana contact: Avram 
Petronela, tel. 0354.408.894; 
0354.408.895 Fax: 0354.802.463, int 
133, 134. 

l Spitalul Orăşenesc Haţeg, cu 
sediul în localitatea Haţeg, str.T.V-
ladimirescu nr.7, judeţul Hune-
doara, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durata nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011, cu 
modificările ulterioare, a unui post- 
funcţie contractuală de conducere: 
1.Denumirea postului vacant şi a 
locului de muncă: 1 post asistent 
medical principal şef, în secţia Pedi-
atrie. 2.Condiţii generale şi specifice 
pentru ocuparea postului: Pot parti-
cipa la concurs persoanele care 
îndeplinesc condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din anexa la HG 
286/2011 cu modificările ulterioare. 
Condiţii specifice prevăzute în fişa 
postului: -nivel studii: şcoală sani-
tară postliceală/studii superioare de 
specialitate, -vechime minimă: 5 ani 
în specialitate. 3.Condiţiile de 
desfăşurare a concursului: pentru 
înscrierea la concurs, candidaţii vor 
depune dosarul de concurs la birou 
RUNOS,  până  în  da ta  de 
23.02.2016, ora 12.00. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 15.03.2016, ora 10.00, sala 
de documentare a Spitalului Orăşe-
nesc Haţeg, -Proba practică în data 
de 18.03.2016, ora 10.00, Spitalul 
Orăşenesc Haţeg, -Proba interviu în 
data de 23.03.2016, ora 10.00, sala 
de documentare a Spitalului Orăşe-
nesc Haţeg. Persoana contact: 
Avram Petronela, tel.0354.408.894; 
0354.408.895 Fax: 0354.802.463, int 
133, 134. 

l Institutul de Urgenţă pentru Boli 
C a r d i o v a s c u l a r e  , , P r o f .
Dr.C.C.Iliescu” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea a 4 
(patru) posturi vacante, perioadă 
nedeterminată, în cadrul Serviciului 
de management al calităţii servici-
i l o r  m e d i c a l e ,  c o n f o r m 
H.G.286/2011: -1 post asistent 
medical generalist S; -1 post econo-
mist gr.II; -1 post inginer gr.II; -1 
post referent de specialitate gr.III. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: 1.Ultima zi pentru depunerea 
dosarelor: 23.02.2016, ora 12.00; 2.
Data şi ora organizării probei scrise: 
02.03.2016, ora 9.00; 3.Data şi ora 
interviului: 08.03.2016, ora 9.00; 
4.Locul depunerii dosarelor şi al 
organizării probelor de concurs: 
sediul institutului din Şos.Fundeni, 
nr.258, sectorul 2 -Serviciul 
RUNOS. Condiţii de participare: 
-asistent medical generalist S: 
diplomă de licenţă în specialitate, 6 
luni vechime ca asistent medical; 
-economist gr.II, inginer gr.II şi 
referent de specialitate gr.III: 
diplomă de licenţă în specialitate, 6 
luni vechime în specialitate. 
Condiţii specifice de participare: 
-inginer gr.II -curs Managementul 

Calităţii -ISO 9001:2008. Anunţul 
de concurs, bibliografia şi tematica 
sunt afişate la avizier şi pe site-ul 
unităţii: www.cardioiliescu.ro.- 
secţiunea Informaţii -Concursuri. 
Relaţii suplimentare se obţin la 
Serviciul Resurse Umane, telefon: 
0314.251.519.

VÂNZĂRI IMOBILIARE  
l Particular, vând hotel în Braşov, 
Piaţa Sfatului, lângă „Meli-Melo”. 
Tel. 0741/955497.

CITAȚII  
l Feraru Mihaela este citată să se 
prezinte la sediul Societății Profesi-
onale notariale Miu & Molcuț din 
Bucureşti, calea Floreasca nr.33, 
ap.4 parter, pe data de 16.02.2016 
ora 15.00 în vederea dezbaterii 
succesiunii defunctei Moraru Elisa-
beta decedată la 30.09.2006 cu 
ultimul domiciliu în Aleea Ciceu 
nr.11 bl. E14, S4 Bucureşti.

l Se citează numita Serafim Cris-
tina Tatiana pentru termenul din 
data de 19.02.2016, în calitate de 
pârâtă în dosarul  20308/280/2014, 
ora 08.30, sala 1, complet C5-1, la 
Judecătoria Pitesti, în contradictoriu 
cu numitul Serafim Vergilică, având 
calitatea de reclamant,obiect proce-
sului fiind divorț fără copii, cu 
mențiunea personal la interogatoriu.

l Subsemnatele, Bazili Alexandra, 
cu domiciliul în Arad, strada Vasile 
Milea, Nr. 25-27, județul Arad, şi 
Ioviță Gela, cu domiciliul în 
Mangalia, Piața Republicii, Nr. 1, 
Bl. 14, Ap. 8, județul Constanța, în 
calitate de pârâte, sunt citate la 
Judecătoria Slatina, în Dosarul 
7163/311/2014, cu termen la data de 
22.02.2016.

l Calancea Alexandru, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Botoşani, str. 
Plevnei, nr. 14, bl. D2, am. 2, jud. 
Botoşani, este citat în calitate de 
intervenient forțat pentru data de 
16.03.2016 la Tribunalul Iaşi – 
Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal (situat în 
Iaşi, str. Elena Doamna, nr. 1A, 
județul Iaşi), complet D2 com, ora 
9.00, în dosar nr. 4506/99/2015, în 
contradictoriu cu reclamanta Temi-
ciuc Doina şi pârâta SC CARPA-
TICA ASIG SA, obiectul pricinii 
fiind "pretenții".

l Numitul Gergely Ioan, născut la 
28.04.1956 în Baia Mare, fiul lui Ioan 
şi Maria, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Baia Mare, str. George 
Enescu, nr. 15/35, jud.Maramureş, 
căsătorit la 06.07.1976 cu Puscas 
Maria Doina, are calitatea de pârât 
în dosarul nr. 7861/182/2015 al Jude-
cătoriei Baia Mare, fiind deschisă 
procedura de declarare judecăto-
rească a morţii acestuia. Orice 
persoană care cunoaşte informaţii 
despre numitul Gergely Ioan este 
invitată să comunice datele pe care 
le cunoaşte în legătură cu acesta.

l SC  Revan Com SA, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului sub 
nr. J17/1399/2005 având CUI 
17787588, cu ultim sediu în Munici-
piul Galaţi, Strada Tecuci, Bloc V5, 
Etaj PART., Ap. CAMERA 5, 
Judeţul Galaţi, este chemată în cali-
tate de pârâtă  la Tribunalul Galaţi,  
Secţia  a II-a civilă  completul  C4 
CIV II, cu sediul în Palatului de 
Justiţie din Galaţi, Str. Brăilei Nr. 
153, în data de 04.03.2016, ora 08.30, 
în dosarul 13387/3/2014*, stadiu 
procesual fond – litigiu cu profesio-
nişti, acţiune în constatare.

l SC  Redont SRL, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub 

nr. J17/557/2009 având CUI 
25512782, cu ultim sediu în  Sat 
Sendreni, nr. 455, camera 3, Judet 
Galaţi, este chemată în calitate de 
pârâtă  la Tribunalul Galaţi,  Secţia  
a II-a civilă  completul  C4 CIV II, 
cu sediul în Palatului de Justiţie din 
Galaţi, Str. Brăilei Nr. 153, în data 
de 04.03.2016, ora 08.30, în dosarul 
13387/3/2014*, stadiu procesual 
fond – litigiu cu profesionişti, 
acţiune în constatare

l Numitul Rusu Constantin, cu 
ultim domiciliu cunoscut, în sat 
Magiresti, comuna Magiresti, 
judetul Bacau, este chemat în faţa 
Judecătoriei Sector 1 Bucureşti cu 
sediul în Bucureşti, str. Danielopol 
Gheorghe nr. 2-4, sector 4,  în cali-
tate de intimat,  la data de 
25.02.2016  complet C 34 ora 12.30 
pentru soluţionarea dosarului nr. 
7719/299/2015 în proces cu SC 
OMV PETROM SA, în calitate de 
contestator, pentru contestaţie la 
executare, suspendarea executării 
silite, restabilirea situaţiei anteri-
oare, cheltuieli de judecată. 

DIVERSE  
l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL numită adminis-
trator judiciar provizoriu în dosarul 
42596/3/2015 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucureşti, Secția a VII-a 
Civilă, privind pe debitoarea AMA 
Biodiesel S.R.L. CUI 31218014 
J40/5115/2014 îi anunţă pe toţi 
creditorii societăţii sus menţionate 
că s-a deschis procedura prevăzută 
de Legea nr. 85/2014 şi în conse-
cință: 1. termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanței dumneavoastră asupra 
averii debitoarei AMA BIODIESEL  
S.R.L. este data de 14.03.2016; 2. 
termenul limită de verificare a 
creanțelor şi întocmire a tabelului 
preliminar al creanţelor va fi data 
de 04.04.2016; 3. termenul pentru 
întocmirea tabelului definitiv al 
creanțelor va fi data 28.04.2016; 4. 
prima şedinţă a adunării credito-
rilor va avea loc în data de 
08.04.2016, ora 14.00, la adresa 
Private Liquidation Group IPURL, 
Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 
ap.11, județul Bihor.

LICITAȚII  
l Direcția Silvică Sibiu cu sediu în 
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, 
tel. 0269/242411, fax 0269/214970, 
având în vedere modificarea H.G. 
924/2015 dezbătută în cadrul Şedinței 
de Guvern din data de 03.02.2016 şi 
prezentată pe site-ul oficial al Guver-
nului. Anunță anularea licitației 
intermediare pentru vânzarea masei 
lemnoase pe picior/ material lemnos 
fasonat, organizată în data de 15 
februarie 2016. Volumul masei 
lemnoase pe picior/ material lemnos 
fasonat va fi oferit la o licitație ulteri-
oară care se va anunța potrivit preve-
derilor legale în vigoare. Director, 
Ioan Terea

l Comuna Miroslava, județul Iaşi, 
organizează licitație publică 
deschisă, în data de 29.02.2016 
pentru: -Concesionare teren în 
suprafață de 3.371mp situat în T 
14, nr. Cadastral 64325, comuna 
Miroslava, ora 9.00; -Concesionare 
teren în suprafață de 95mp situat în 
Valea Adîncă, comuna Miroslava, 
ora 10.00. Caietul de sarcini poate fi 
obținut de la Biroul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei Miro-
slava, județul Iaşi; Costul caietului 
de sarcini este de 50 lei. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
26.02.2016, orele 13.00.

l Galuza Best Prod S.R.L., socie-
tate în faliment, prin lichidator, cu 

sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare 
prin licitaţie, autoutilitara Furgon 
lveco Daily, an fabricaţie 2007, la 
preţul de 6.700 lei, preţ fără TVA. 
Licitaţia se va ţine în dată de 
15.02.2016 ora 13:00, la sediul lichi-
datorului din Ploieşti, iar în cazul în 
care bunul nu va fi adjudecat, lici-
taţia se va ţine în data de 
17.02.2016, 19.02.2016, 22.02.2016, 
24.02.2016, 26.02.2016, 29.02.2016, 
02.03.2016, 04.03.2016, 07.03.2016, 
09.03.2016, 11.03.2016, 14.03.2016, 
16.03.2016, 18.03.2016, 21.03.2016, 
23.03.2016, 25.03.2016, 28.03.2016, 
30.03.2016 la aceeaşi oră şi aceeaşi 
adresă. Regulamentul de vânzare şi 
condiţiile de participare se pot 
obţine numai de la sediul lichidato-
rului. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0761132931/0723357858; 
www.andreiioan.ro.

l Societatea comerciala Carl Reh 
Winery SRL (Crama Oprisor) cu 
sediul in Bucuresti str.Matei 
Voievod nr.47 sector 2, avand punct 
de lucru Crama Oprisor in comuna 
Oprisor judet Mehedinti, solicita 
oferte pentru achizitia urmatoa-
relor: 130buc butoaie lemn stejar 
225 litri si 10buc butoaie lemn stejar 
400litri. Butoaiele de provenienta 
Franta din stejar Frantuzesc si 
stejar American.Soft pentru mana-
gementul pivnitei (urmarirea trase-
ului vinului de la prelucrarea 
strugurelui pana la livrare). Instru-
mentar si mobilier de laborator. 
Ofertele se vor primi pana in data 
de 15.02.2016, la adresa de mail: 
eugen.stancu@crama-oprisor.ro; 
mailto:eugen.stancu@crama-
oprisor.ro; office@crama-oprisor.ro. 
Pentru informatii suplimentare 
persoana de contact Stancu Eugen. 
Tel: 0744.676.505.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentată prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, în 
calitate de lichidator judiciar al 
Miba Telecom 2002 SRL desemnat 
prin Sentinţa Civilă nr. 2926 din 
data de 26.09.2014, pronunţată în 
Dosar nr. 3865/93/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Ilfov, Secţia Civilă, 
anunţă scoaterea la vânzare a 
bunului imobil aflat în proprietatea 
Miba Telecom 2002 SRL compus 
din teren extravilan în suprafaţă de 
3.000 mp situat în Com. Ştefăneştii 
de Jos, T11, PA45/2/17, Jud. Ilfov, 
în valoare totală de 7.500 euro. 
Vânzarea bunului imobil aparţi-
nând societăţii falite se va organiza 
în data de 15.02.2016, ora 15.00, 
prin licitaţie publică cu strigare. În 
cazul în care bunul imobil nu se va 
vinde la termenul de licitaţie stabilit 
se vor organiza alte 7 (şapte) licitaţii 
în data 22.02.2016, 29.02.2016, 
07.03.2016, 14.03.2016, 21.03.2016, 
28.03.2016 şi 04.04.2016, la aceeaşi 
oră şi în aceleaşi condiţii conform 
regulamentului stabilit în adunarea 
creditorilor din data de 04.02.2016. 
Locul de desfăşurare a licitaţiilor va 
fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Bd. Unirii 
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 
3, unde se vor depune documentele 
de înscriere la licitaţie menţionate 
în caietul de sarcini, cel târziu până 
în preziua licitaţiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunului imobil, preţul 
acestuia, condiţiile de înscriere la 
licitaţie precum şi modul de organi-
zare a acestora se pot obţine din 
caietul de sarcini întocmit de lichi-
datorul judiciar. Caietele de sarcini 
se pot achiziţiona de la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, 
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei pentru bunul 
imobil exclusiv TVA. Achiziţionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toţi participanţii la licitaţie. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la 
tel.021.227.28.81.

l Primăria Municipiului Piatra 
Neamţ anunţă organizarea licitatiei 
publice deschise in vederea închiri-
erii: Pavilion administrativ  cu 
următoarele caracteristici : parter,cu 
fundație din beton, centură şi 
planseu din beton armat, zidărie din 
cărămidă, şarpantă din lemn, înve-
litoare din țiglă ( cu mijloace fixe şi 
obiecte de inventar) în  suprafată  
construită de 257 mp., bun imobil 
proprietatea municipalitatii, situat 
in Piatra Neamt, Aleea Tineretului 
nr.31. Pretul minim de pornire la 
licitatie este de 16,02 lei/mp./lună 
conform HCL nr.31/22.01.2016; 
Restaurant Monte Carlo cu regim 
de înălțime  de P+1 E, cu fundație 
din beton, stîlpi metalici, şarpantă 
din grinzi cu zăbrele şi învelitoare 
policarbonat, închideri exterioare 
parțial cu pereți cortină, parțial cu 
pereții din zidărie (cu mijloace fixe 
şi obiecte de inventar) în  suprafată 
construită desfăşurată de 1.694 
mp., bun imobil proprietatea muni-
cipalitatii, situat in Piatra Neamt, 
Aleea Tineretului nr.31. Pretul 
minim de pornire la licitatie este de 
18,29 lei/mp./lună conform HCL 
nr.31/22.01.2016; Licitatia  va avea 
loc  pe data de 26.02.2016 , ora 
14,00 , la sala de sedinta a Primăriei 
municipiului Piatra Neamt ,  cu 
sediul in str. Ştefan cel Mare nr. 6-8.  
Înscrierile si depunerea ofertelor  se 
fac până la data de  25 februarie  
2016 ora 16,30 inclusiv, la Primăria 
municipiului Piatra Neamţ , str. 
Ştefan cel Mare , nr. 6-8 , Biroul 
Relaţii cu Publicul , Ghişeul Servi-
ciului Patrimoniu, Autorizări şi 
Transport- zilnic între orele 8,00 – 
16,30, unde se poate achiziţiona  şi 
documentaţia licitaţiei. Relaţii 
suplimentare la telefon 218991, 
interior 122 , zilnic între orele 8,00 
– 16,30.

l Primăria Comunei Dorna 
Candrenilor, prin Primar Candrea 
Mafteiu, cu sediul în Comuna 
Dorna Candrenilor, Str.Principală, 
nr.85, Judeţul Suceava, anunţă 
organizarea procedurii de licitaţie 
publică în data 29.02.2016 pentru 
Concesionare Aerodrom Floreni- 
teren şi construcţii (teren intra-
vilan- curţi construcţii, pistă 
b e t o n a t ă  î n  s u p r a f a ţ ă  d e 
21.494,64mp, clădire punct control, 
canal şi rigole scurgere ape, căi şi 
drumuri acces), Satul Dealu 
Floreni, Comuna Dorna Candre-
nilor; bunuri ce fac parte din dome-
niul public al Consiliului Local al 
Comunei Dorna Candrenilor. 
Documentaţia de atribuire şi alte 
informaţii suplimentare se găsesc la 
tel.0230.575.005, int.112 sau 118, 
fax 0230.575.167 sau la sediul 
primăriei Comunei Dorna Candre-
nilor. Termen limită de înscriere: 
29.02.2016, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Dorna Candre-
nilor. Data deschiderii licitaţiei 
publice: 29.02.2016, ora 13.00. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: Societatea PRIN-
CIAR 90 S.A., cu sediul social în 
Bucureşti, sector 5, Bd. Tudor 
Vladimirescu nr.  4, C.I.F. RO 
405470, J40/244/05.02.1991, 
convoacă prin preşedintele Consi-
liului de Administraţie dl. Dumitras 
Danut, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 
14.03.2016, ora 12.00, şi Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 14.03.2016, ora 
14.00 la sediul societăţii. Ordinea de 
zi pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor este urmă-
toarea: 1. Discutarea şi aprobarea 
situaţiilor financiare anuale întoc-

mite la 31.12.2015 pe baza rapoar-
telor prezentate de  Consiliului de 
Administraţie şi de Comisia de 
Cenzori, şi fixarea dividendului; 2. 
Aprobarea repartizării profitului 
net obţinut în anul 2015; 3. Apro-
barea bugetului de venituri şi chel-
tuiel i  pentru anul 2016;  4. 
Descărcarea  de  gest iune  a 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie pentru anul 2015; 5. Punerea 
în discuţie şi aprobarea privind 
prelungirea mandatelor administra-
torilor Dumitraş Dănut, Dumitraş 
Elena şi Marin Mihaela pentru un 
nou mandat începând cu data apro-
bării prelungirii de către prezenta 
Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor; 6. Punerea în discuţie 
şi aprobarea privind prelungirea 
mandatelor cenzorilor Savu Ion, 
Iova Daniela şi Neamtu Doinita şi a 
cenzorului supleant Iordache 
Nicolae pentru un mandat de 3 ani 
începând cu data aprobării prelun-
girii de către prezenta Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor; 
7. Stabilirea remuneraţiei lunare a 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie; 8. Stabilirea remuneraţiei 
lunare a Directorului General; 9. 
Stabilirea remuneraţiei lunare a 
membrilor Comisiei de Cenzori. 
Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Extraordnară a Acţiona-
rilor este următoarea: 1.  Punerea în 
discuţie şi aprobarea privind radi-
erea punctului de lucru din Bdul 
Tudor Vladimirescu nr.4, sector 5; 2. 
Discutarea şi precizarea activităţii 
desfăşurate la sediul social din Bdul 
Tudor Vladimirescu nr.4, sector 5, 
fiind: Închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate– 6820. În cazul neîntru-
nirii cvorumului necesar de convo-
care sau luare a hotărârilor, a doua 
convocare la sediul societăţii, cu 
aceeaşi ordine de zi va fi astfel: 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
15.03.2016, ora 12.00, şi Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 15.03.2016, ora 
14.00.

PIERDERI  
l Pierdut Titlu de proprietate 
nr.19044/1/21.09.1999, Mircea 
Bădoiu Sempronius Petru. 

l Pierdut Certificat Constatator 
O.N.R.C.  nr.117700/22.03.2011- SC 
Ilmex Com Impex SRL. Îl declar 
nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
– transport mărfuri, eliberat de 
ARR Vâlcea, pe numele Diaconu 
Răzvan Constantin, din Rm Vâlcea, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut Contract construire 
nr.21/6/1976 şi Proces-verbal din 
22.12.1976, pe numele Obezaru 
Voica. Le declar nule. 

l  P i e r d u t  P r o c e s - v e r b a l 
nr.314/1/1980 eliberat în 27.01.1981, 
pe numele Golub Stana şi Marcel. Îl 
declar nul. 

l Pierdut Proces-verbal eliberat în 
27.03.1978, pe numele Anghel 
Florea. Îl declar nul. 
    
l Pierdut Certificat Constatator 
conform leg i i  359/2004 cu 
nr.53861/14.10.2013 pentru sediu 
social şi terţi aparţinând PFA 
M o a n g ă  I o n e l  G a b r i e l . 
Tel.0769.525.177. Se declară nul.

l SC Dumagas Transport SA 
declară pierdută Autorizaţia Terta 
seria 000004, număr rezervare 
SRB-1669/18.01.2016. Se declară 
nulă.

ANUNȚURI




