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OFERTE SERVICIU
l SC Poly Bag SRL angajează mani-
pulant marfă cunoscător al limbii 
engleze si spaniole. Tel 0257275787.  

l Premium It Technologies S.R.L. 
angajeaza Specialist imbunatatire 
procese- 1 post. Cerinte de ocupare a 
postului: studii superioare; limba 
Engleza. Trimiteti CV la: office@
premiumitt.ro

Expert Service 24/7 angajează 
confecţioneri-montatori tâmplărie 
de aluminiu, cu experienţă. Locaţie: 
Bucureşti ,  Ploieşti .  Detali i : 
0724.151.705.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Brăila organizează concurs pentru 
ocuparea a 23 posturi vacante 
contractuale de îngrijitoare curăţenie, 
conform HG 286/2011. Pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
vacante de îngrijitoare curăţenie sunt 
necesare: şcoală generală şi fără 
vechime în specialitatea postului. 
Concursul se organizează la sediul 
Colegiului Naţional „Ana Aslan”, din 
Calea Călăraşilor, nr.307A, Brăila, 
astfel: -proba scrisă: 21.11.2016, ora 
10.00; -proba interviului: 24.11.2016, 
ora 10.00. Dosarele se depun în peri-
oada 31.10.2016-11.11.2016, între 
orele 08.00-15.00. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon: 0239.692.222, 
int.2174, persoană de contact: ref.Ene 
Monica Laura -Serv.RUNOS.

l Penitenciarul Bacău scoate la 
concurs 11 posturi vacante de agent, 
după cum urmează: -5 posturi agent 
operativ bărbaţi; -3 posturi agent 
operativ femei; -1 post agent adminis-
trativ (responsabil logistică); -1 post de 
agent administrativ (magaziner); -1 
post de asistent medical generalist. 
Dosarele de înscriere complete se 
depun la structura de resurse umane a 
Penitenciarului Bacău până la data de 
18 noiembrie 2016, inclusiv, ora 15.00. 
Taxa de participare la concurs este de 
85RON şi se plăteşte la structura 
financiară a Penitenciarului Bacău. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la structura de resurse umane a 
Penitenciarului Bacău şi pe site-ul 
Penitenciarului Bacău: anp.gov.ro/
web/penitenciarul-bacau/cariera

l Orasul Novaci – Primaria, organi-
zeaza concurs de ocupare  a 1 (una) 
functie de asistent medical grad prin-
cipal  din cadrul compartimentului de 
asistenta medicala pentru unitatile de 
invatamant. Concursul consta intr-o 
proba scrisa si o proba interviu, orga-
nizat in data de 22.11.2016,ora 10:00, 
respectiv 24.11.2016, ora 10:00 la 
sediul Primariei orasului Novaci. Data 
limita de inscriere la concurs este 
11.11.2016,ora 16:00 la Comparti-
mentul Resurse Umane,  relatii supli-
mentare se pot obtine la  telefonul 
0253/466221.Candidatii trebuie sa 
indeplineasca cumulativ urmatoarele: 
Conditii generale stabilite conform 
art.3 din HG nr.286/2011. Conditii 
specifice:  -Studii postliceale; -Vechime 
minim 5 ani in specialitate; - Sa faca 
dovada detinerii gradului principal

l Asociaţia Municipiilor din 
România, cu sediul în Bucureşti, 
angajează specialist în accesare 
fonduri europene. Cerinţe: studii 
superioare; vechime minim 3 ani în 
sistem public sau privat în activităţi de 
implementare, manageriere şi urmă-
rire proiecte pe fonduri europene; 
dovada în scris că au implementat/
manageriat proiecte europene în exer-
ciţiul 2007-2013. Descrierea postului: 
documentarea în vederea realizării 
proiectului, elaborare proiect, propu-
neri de parteneriate, documentare în 
vederea redactării de informări perio-
dice pentru membrii organizaţiei în 
ceea ce priveşte axele din Programul 
Operaţional Regional 2014-2020 şi 
posibilităţile de accesare fonduri euro-
pene. CV-urile se vor trimite pe mail la 
adresa: amr@amr.ro până la data de 
01.11.2016. Persoanele selectate vor fi 

contactate telefonic pentru progra-
marea unui interviu. 

l Grădinița nr. 24, cu sediul în, orga-
nizează în data de 21 noiembrie 2016, 
ora 10/00, concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant, perioadă 
nedeterminată. - 1 post de îngrijitoare( 
studii medii ), vechime minim 3 ani în 
muncă. Data limită pentru depunerea 
dosarelor este 11 noiembrie 2016 , ora 
13/00. Probele concursului constau în: 
Proba practică, sediul unității, 21 
noiembrie 2016, ora 10/00; Interviul, 
sediul unității, 22 noiembrie 2016, ora 
10/00. Condițiile generale şi specifice 
de participare şi bibliografia se 
afişează la sediul unității şi pe pagina 
de internet http://gradinita24.invata-
mantsector3.ro. Relații suplimentare 
la sediul unității, telefon 021/344 17 
60.

l Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Ilfov organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcţiilor publice de execuţie vacante: 
consilier clasa I grad profesional supe-
rior din cadrul Cormpartimentului 
Patrimoniu Cultural Naţional Mobil şi 
Imaterial şi referent debutant din 
cadrul Compartimentului Cultură, 
Management, Resurse Umane. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -28 noiembrie 
2016, ora 10.00: proba scrisă; -data 
interviului se va comunica ulterior. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.49, alin.
(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 şi se vor depune în termen 
de 20 zile de la publicarea anunţului. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Direcţiei Judeţene pentru 
Cultură Ilfov, din oraşul Buftea, str. 
Studioului, nr.1, judeţul Ilfov, tel./fax 
021/3506966.

l Primăria Comunei Udeşti, cu sediul 
în localitatea Udeşti, judeţul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: I.
Numele funcţiei: şofer (maşini şi 
utilaje); Număr posturi: 1, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data 
de 23.11.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 25.11.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii obliga-
toriu: minim generale; -vechime obli-
gatoriu: 3 ani; -posesor permis de 
conducere categoria BCE; II.Numele 
funcţiei: şofer microbuz şcolar; 
Număr posturi: 1, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data 
de 23.11.2016, ora 13.00; -proba 
interviu în data de 25.11.2016, ora 
13.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii obliga-
toriu: minim generale; -vechime obli-
gatoriu: 2 ani; -posesor permis de 
conducere categoria BCDE; -atestat 
transport persoane. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Udeşti. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Udeşti, persoană de 
contact: Apetrei Florentina Elena, 
telefon: 0230.538.001, int.14.

l Spitalul de Pneumoftiziologie Leor-
deni, cu sediul în localitatea Leordeni, 
str.Coloniei, nr.106, judeţul Argeş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant: 
1 post, consilier juridic debutant, în 
cadrul Biroului de Management al 
Calităţii, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii,  astfel:  -proba scrisă: 
21.11.2016, ora 11.00; -interviul: 
24.11.2016, ora 11.00. Pentru partici-

parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
criterii la angajare: diplomă de licenţă 
în specialitate; -vechime minimă în 
muncă: nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 11.11.2016, 
ora 14.00, la sediul Spitalului de Pneu-
moftiziologie Leordeni. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leordeni, persoană 
de contact: ing.Radu Sorinel-Ion, 
t e l e f o n :  0 2 4 8 . 6 5 3 6 9 5 ,  f a x : 
0248.653690, e-mail: runos@spitalle-
ordeni.ro

l Centrul Naţional de Formare 
Profesională a Personalului Propriu 
Râşnov, cu sediul în Râşnov, Str. 
Campului, nr.1,  scoate la concurs, în 
data de 29.11.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următoa-
rele posturi vacante: Inspector,  grad 
profesional  asistent-  Compartiment 
Formare Profesională; Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de specia-
litate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Consilier,  
grad profesional  principal-  Compar-
timent Formare Profesională;  
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de 
l icenţă 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: 5 
ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel,Power Point, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capa-
citate 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 CNFPPP Râşnov.

l Curtea De Apel Bucureşti organi-
zează concurs, în condiţiile legii, în 
zilele de 14 şi 15 decembrie 2016, 
pentru ocuparea unui post de specia-
list  IT vacant pe durată nedetermi-
nată la Judecătoria Sectorului 3 
Bucureşti. Condiţiile de participare, 
bibliografia, tematica, actele necesare 
înscrierii şi  regulamentul de concurs 
vor fi afişate la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti şi pe pagina de Internet la 
adresa: http://www.cab1864.eu, la 
rubrica Resurse Umane –Concursuri/
Examene. Cuantumul taxei de 
concurs stabilit prin Hotărârea Cole-
giului de Conducere al Curții de Apel 
Bucureşti este de 100lei şi se achită la 
casieria Curţii de Apel Bucureşti. 
Cererile de înscriere şi dosarele cu 
documentele necesare vor fi depuse la 
sediul Curţii de Apel Bucureşti –
Splaiul Independenţei nr.5, sector.4, 
Mezanin, cam.M01, până la data de 
28.noiembrie.2016 (inclusiv).

l La data de 28.11.2016, Curtea De 
Apel Bucureşti organizează concurs, 
în condiţiile legii, pentru ocuparea 
unui post de îngrijitor vacant pe 
durată nedeterminată la Tribunalul 
Teleorman. Condiţiile de participare şi 
actele necesare înscrierii la concurs 
vor fi afişate la sediul Tribunalului 
Teleorman, al Curţii de Apel Bucu-
reşti şi pe pagina de Internet la adresa 
http://www.cab1864.eu, la Rubrica 
Resurse Uman  -Concursuri/ examen. 
Cererile şi documentele necesare 
înscrierii vor fi depuse la sediul Curţii 
de Apel Bucureşti, Splaiul Indepen-
denţei nr.5, mezanin M-04, camera 
M1, până la data de 17.11.2016 
(inclusiv).

l UAT Comuna Văcăreni, județul 
Tulcea, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi contractuale, în 
condițiile HG nr.286/2011. Denumirea 
posturilor: -şofer II; -instalator II. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: Pentru postul de şofer II: 
-minim studii generale absolvite; 
-permis de conducere categoriile B, C, 
E (şofer profesionist); -vechime în 
specialitate minim 1 an. Pentru postul 
de instalator II: -minim studii gene-
rale absolvite; -certificat de calificare 
profesională; -vechime în specialitate 
minim 1 an. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -proba 
scrisă şi proba practică -21.11.2016, 
ora 10.00 şi ora 12.00, la sediul UAT 
Comuna Văcăreni ;  - interviul 
-22.11.2016, ora 10.00, la sediul UAT 
Comuna Văcăreni. Data-limită până 
la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
14.11.2016, ora 16.00, la sediul UAT 
Comuna Văcăreni. Date contact: refe-
r e n t  C i o r t a n  N e c u l i n a , 
tel.0240.541.539.

l Penitenciarul Colibaşi  scoate la 
concurs următoarele posturi vacante 
de funcționar public cu statut special 
în sistemul administrației penitenciare 
(agent de penitenciare) după cum 
urmează: - 6 posturi vacante de agent 
operativ – bărbați  în sectorul sigu-
ranţa deţinerii şi regim penitenciar; - 2 
posturi vacante de agent administrativ 
(magaziner); - 1 post vacant de agent 
tehnic (conducător auto). La concurs 
pot participa persoanele care îndepli-
nesc condiţiile generale, precum şi 
condiţiile specifice posturilor. Anunţul 
de concurs este afişat la avizierul de la 
sediul Penitenciarului Colibaşi, pe 
site-ul instituţiei (www.anp.gov.ro/
web/penitenciarul-colibasi/
concurs-sursa-externa) şi pe site-ul 
Administraţiei Naţionale a Penitenci-
arelor (www.anp.gov.ro, secţiunea 
Carieră – Concursuri din sursă 
externă – Concursuri în curs de deru-
lare). Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la structura de resurse 
umane din cadrul Penitenciarului 
Colibaşi – telefon 0248/260.000/
int.110.

l Primăria comunei Mătăsaru orga-
nizează concurs pentru recrutare 
funcţie publică de conducere, astfel: 
Secretar comună: Proba Scrisă, la 
data de 29.11.2016, ora 10:00. Inter-
valul va avea loc în termen de maxim 
5 zile de la data probei scrise conform 
art. 56, alin 1 din HG nr. 611/2008. 
Condiţii de studii de specialitate 
precum şi alte condiţii specific pentru 
ocuparea postului: 1. Condiţii gene-
rale – sunt cele prevzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, rep. (2) şi modifi-
cată. 2. Condiţii specifice: pentru 
participarea la concursul de recrutare 
organizat pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere, canditatii 
trebuie să fi absolvit studii de masterat 
sau postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, management 
ori în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diploma 
de licenţă în domeniul ştiinţelor juri-
dice sau administrative. Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minim 2 ani. 
Termenul limită pentru depunerea 
dosarelor este 15.11.2016. 

l Anunţ. Primăria Comunei Sîntana 
de Mureş organizează concurs pentru 
ocuparea a două funcții publice 
vacante de: 1.inspector clasa I, gradul 
profesional asistent, în cadrul Biroului 
Contabilitate, impozite şi taxe locale; 
2.consilier clasa I, gradul profesional 
debutant, în cadrul Biroului Contabi-
litate, impozite şi taxe locale. Condi-
ţiile de desfăşurare a concursului: 
-data până la care se pot depune 
dosarele de înscriere: în termen de 20 
de zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României 
-Partea a III-a (18.11.2016); -data, ora 

şi locul organizării probei scrise: 28 
noiembrie 2016, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Sîntana de Mureş, 
str.Morii, nr.26. Interviul se va susţine 
cu respectarea prevederilor art.56, 
alin.(1) din HG nr.611/2008. Condiţiile 
de participare la concurs: 1.Pentru 
funcția publică de inspector clasa I, 
gradul profesional asistent, în cadrul 
Biroului Contabilitate, impozite şi 
taxe locale: Condiţii generale: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor minim 1 an. 
Condiţii specifice: -specialitatea studi-
ilor absolvite: ştiinţe economice, ştiințe 
juridice, ştiințe administrative. 2.
Pentru funcția publică de consilier 
clasa I, gradul profesional debutant, 
în cadrul Biroului Contabilitate, 
impozite şi taxe locale: Condiţii gene-
rale: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 
Condiţii specifice: -specialitatea studi-
ilor absolvite: ştiinţe economice. 
Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde documente prevăzute de 
art.49 din HGR nr.611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici ,  modificată şi 
completată. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Sîntana de Mureş, telefon: 
0265.323.517. Primar, Dumitru 
Moldovan.

l Primăria comunei Valea Stanciului, 
județul Dolj, anunţă organizarea unui 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului vacant de 
personal contractual, de execuție, 
Asistent medical comunitar debutant, 
la Compartimentul Asistență Socială 
din cadrul Primăriei Valea Stanciului, 
judeţul Dolj. Condiţiile generale de 
participare: cele specificate la art.3 din 
Anexa nr.1 la HG nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiile generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, nu este 
necesară vechime, studii postliceale 
absolvite cu diplomă, şcoala postli-
ceală sanitară sau echivalentă. 
Concursul va consta în selecţia dosa-
relor de înscriere, probă scrisă şi 
interviu. Dosarul va cuprinde în mod 
obligatoriu actele prevăzute la art.6 
din Anexa nr.1 la HG nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentu-

lui-cadru privind stabilirea principiile 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. 
Data şi ora susţinerii concursului: 
21.11.2016, ora 10.00, proba scrisă, 
23.11.2016, ora 10,00 interviul, la 
sediul Primăriei Valea Stanciului, 
judeţul Dolj. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul Primăriei Valea Stan-
ciului, judeţul Dolj în termen de 10 
zile de la publicarea anunțului in 
Monitorul Oficial. Dosarele trebuie să 
cuprindă în mod obligatoriu următoa-
rele documente: cererea de înscriere la 
concurs adresată conducătorului  
instituţiei publice organizatoare, copia 
actului de identitate, copiile documen-
telor care să ateste nivelul studiilor şi 
ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, copiile documen-
telor care să ateste vechimea în muncă 
şi, după caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului (carte de 
muncă sau adeverinţa care să ateste 
vechimea în muncă), cazierul judiciar, 
adeverinţa 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, curriculum 
vitae, alte documente relevante pentru 
desfăşurarea concursului, adeverinţa 
care atestă starea starea de sănătate 
conţine, în mod clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii. Copiile de pe 
actele prevăzute mai sus se prezintă în 
copii legalizate sau însoţite de docu-
mentele originale, în vederea certifi-
cări i  pentru conformitate cu 
originalul. Relații suplimentare la 
numărul de telefon 0251/352.025. 
Responsabil procedură şi persoană de 
contact Referent superior Sîrbu 
Aurelia.

l Club Sportiv ”Sport Club Popeşti– 
Leordeni” anunţă: Clubul Sportiv 
”Sport Club Popeşti Leordeni”, cu 
sediul în oraşul Popeşti Leordeni, str. 
Leordeni, nr.116, judeţul Ilfov organi-
zează concurs de recrutare, pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante de execuţie din 
cadrul Compartimentului Adminis-
trativ: -muncitor calificat I, 3 posturi, 
8 ore/zi; -muncitor calificat I, 1 post, 4 
ore/zi; -muncitor necalificat, 1 post, 8 
ore/zi. Probele stabilite sunt: proba 
practică şi interviul. Proba practică se 
va organiza în data de 21.11.2016, ora 
10:00, iar interviul în data de 
23.11.2016, ora 10:00. Ambele probe se 
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vor susţine la sediul Clubului sportiv 
”Sport Club Popeşti– Leordeni” din 
oraşul Popeşti– Leordeni, str. Leor-
deni, nr.116, jud. Ilfov. Cerinţele 
posturilor scoase la concurs sunt 
următoarele: Muncitor calificat I –3 
posturi, 8 ore/zi- Condiţii generale: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.3 din Regu-
lamentul 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 superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, aprobat prin 
HGR nr.286/2011, modificată şi 
completată. Condiţii specifice pentru 
postul de muncitor calificat I: -candi-
daţii trebuie să fi absolvit studii gene-
rale; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei– 
minim 2 ani. Muncitor calificat I –1 
post, 4 ore/zi- Condiţii generale: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.3 din Regu-
lamentul 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 superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, aprobat prin 
HGR nr. 286/2011, modificată şi 
completată. Condiţii specifice pentru 
postul de muncitor calificat I: -candi-
daţii trebuie să fi absolvit studii gene-
rale; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei– 
minim 2 ani; Muncitor necalificat– 1 
post- Condiţii generale: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.3 din Regulamentul 
cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice din 
23.03.2011, aprobat prin HGR 
nr.286/2011, modificată şi completată. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 10 de zile lucră-
toare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, partea  
a III-a, la sediul instituţiei şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art.6 din Regula-

mentul 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 superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, aprobat prin 
HGR nr.286/2011, modificată şi 
completată. Relaţii suplimentare la 
sediul Sport Club Popeşti– Leordeni.

CITAȚII  
l Se citează numita Capră Ana 
pentru termenul din 17.11.2016, la 
judecătoria Botoşani, în dosarul civil 
nr. 15316/193/2014, având ca obiect 
partaj judiciar.

l Se citează pentru data de 2 noiem-
brie 2016 numita Stark Elisabeta 
-pârâtă în Dosar nr. 254/307/2016, al 
Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, jud.
Maramureş.

l Doamna Pârpală Cristiana este 
chemată pentru data de 31.10.2016 la 
Judecătoria Horezu, județul Vâlcea, în 
proces de divorț cu soțul ei Pârpală 
N i c o l a e ,  î n  d o s a r  c i v i l  n r. 
335/241/2016. 

l S-a deschis procedura de declarare 
judecătorească a morții privind pe 
Gheorghe Steliana, în vârstă de 100 
ani, grav bolnavă, dispărută de la 
domiciliul său situat în str. Dobro-
geanu Gherea, nr.18, or. Pantelimon, 
din anul 2005. Pentru orice informație 
utilă pe care o aveți în legătură cu 
Gheorghe Steliana, rog sunați la 
Poliție sau adresați-vă Judecătoriei 
Cornetu cu sediul în Șos. Alexandriei, 
nr. 138, com. Cornetu, jud. Ilfov 
(Dosar nr. 103555/1748/2016). 

l S.C. Lady S.R.L.  este chemată la 
Judecatoria Iasi, Str. Anastasie  Panu, 
nr.25, Completul C17, Sala 3,  Sectia 
Civila, în ziua de 15 noiembrie 2016, 
ora 08:30, în calitate de pârâtă , în 
proces cu Asociatia De Locatari P.T. 3 
Nicolina 1 Iasi, în calitate de recla-
mantă, pentru Fond-Pretentii, în 
dosarul nr. 29121/245/2015. 

l Se citeaza Balan Remus Vasile, in 
calitate de parat, in contradictoriu cu 
Balan Elena, sa se prezinte in data de 
15.12.2016, la Judecatoria Iasi, ora 
8:30, comlet C02M, in Mun. Iasi, Str. 
Anastasie Panu Nr. 25, in cauza cu nr. 

8215/245/2016, avand ca obiect divort 
cu minori, autoritate parinteasca 
exclusiva, pensie de intretinere, stabi-
lire locuinta minori.

l Numita Nichifor Mariana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraşul 
Galaţi, Bd-ul Siderurgiştilor nr. 9, bloc 
PS2, scara 6, etaj 1, ap. 81, judeţul 
Galaţi, Nichifor (fostă Sandu) 
Mariana este menţionat de Registrul 
Naţional de Evidenţă a Persoanelor, 
este citată în data de 01.11.2016* ora 
8.30 la Judecătoria Cornetu, cu sediul 
în Cornetu, Șos. Alexandriei nr. 138, 
jud. Ilfov, dosar civil 2136/1748/2009, 
în calitate de pârâtă, în cauză având 
ca obiect nulitate parţială act, având 
ca reclamanţi pe Iancu Dragomira, 
Iancu Niculae şi Iancu Sandu. 

DIVERSE  
l Dumitru Gheorghe, având domici-
liul în comuna Berceni județ Ilfov, 
titular al planului P.U.Z.  ansamblu 
locuinte P+1+M, localitatea Berceni, 
T9, P28/4 anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere 
a avizului de mediu şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la sediul 
Agenției Protecția Mediului-Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr. 1 (în spatele 
benzinăriei-Lukoil), sector 6, de luni 
până joi între orele 9,00-11,00. Obser-
vații şi sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M.I.-în termen de 18 zile de 
la data publicării anunțului.
  
l Munteanu Constantin-Cătălin, 
având domiciliul în orş. Voluntari, str. 
Erou Dumitru-Chivu, nr. 44, vila.J, 
jud. Ilfov, titular al planului P.U.Z. 
ansamblu locuințe P+1+M, localitatea 
Berceni, T5, P18/8/11 anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu şi 
declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultată la:sediul Agenției Protecția 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr. 1 (în spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până joi între orele 
9,00-11,00. Observații  şi sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M.I. în 
termen de 18 zile de la data publicării 
anunțului.
  
l Andrei Ionica,  având domiciliul 
în:Bucureşti, şos. Berceni, nr.18, bl.4, 
sc.A, et.1, ap.6, sector.4, titular al  
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte 
P+1+M, localitatea Berceni, T4, 

P15/2/2,3 anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere 
a avizului de mediu şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la sediul 
Agenției Protecția Mediului-Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr. 1 (în spatele 
benzinăriei Lukoil), sector.6, de luni 
până joi între orele 9,00-11,00. Obser-
vații şi sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M.I.-în termen de 18 zile de 
la data publicării anunțului.
 
l Suvorov Florica,  având domiciliul 
în Bucureşti, şos. Berceni, nr.25, bl.38, 
sc.A, et.9, ap.26, sector.4, titular al  
planului P.U.Z. -ansamblu locuințe 
P+1+M, localitatea Berceni, T8, 
P23/5- lot.1,2,3,4 anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu şi 
declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultată la sediul Agenției Protecția 
Mediului-Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr.1- (în spatele benzinăriei-Lukoil), 
sector.6, de luni până joi între orele: 
9:00-11:00. Observații şi sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M.I.-în 
termen de 18 zile de la data publicării 
anunțului.
 
l Zane Petre,  având domiciliul în 
Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 
35-37, bl. 101, sc. 2, ap. 28, sector. 1, 
titular al  planului P.U.Z.-ansamblu 
locuințe P+1+M, localitatea Berceni, 
T36, P103/38,39 anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultată 
la sediul Agenției Protecția Mediului 
Ilfov din: Aleea Lacul Morii, nr.1 (în 
spatele benzinăriei Lukoil), sector 6, 
de luni până joi între orele: 9,00-11,00. 
Observații şi sugestii se primesc în 
scris la sediul A.P.M.I.-în termen de 18 
zile de la data publicării anunțului.
 
l Ghenu Gherghina, având domici-
liul în: comuna Berceni judet Ilfov,  
titular  al  planului: P.U.Z.- ansamblu 
locuințe: P+1+M, localitatea Berceni, 
T12, P32/1/10,11,12,13,14-anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de 
mediu  şi declanşarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului poate 
fi consultată la: sediul Agenției 
Protecția Mediului-Ilfov din: Aleea 
Lacul Morii, nr. 1 (în spatele benzină-
riei Lukoil), sector.6, de luni până joi 
între orele: 9:00-11:00. Observații şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M.I.-în termen de: 18 zile de la 
data publicării anunțului.
 
l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritoriala comuna Bueşti, din 
judeţul Ialomiţa, anunţa publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr. 1  înce-
pând cu data de 31.10.2016, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Consiliului 
local al comunei Bueşti, judeţul 
Ialomiţa, conform art. 14 alin. (1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publici-
tăţii imobiliare nr. 7/1996, republicata, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară.

ANUNȚURI DE MEDIU  
l RPLP KRONSTADT RA cu sediul 
în Braşov, str. Panseluţelor, nr. 23, 
judeţul Braşov, anunţă publicul inte-
resat asupra declanşării etapei de 
încadrare pentru Planul Amenaja-
mentului Silvic UP V Râul Mic, în 
vederea emiterii avizului de mediu. 
Publicul poate consulta prima vari-
antă a planului la sediul APM Braşov, 
str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni 
până vineri, între orele 08-16. Comen-
tarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Braşov, str. Politehnicii, 
nr. 3, până la data de (18 zile de la 
data ultimului anunţ).

l RPLP KRONSTADT RA cu sediul 
în Braşov, str. Panseluţelor, nr. 23, 
judeţul Braşov, anunţă publicul inte-
resat asupra declanşării etapei de 
încadrare pentru Planul Amenaja-
mentului Silvic UP VI Pârâul Adânc, 
în vederea emiterii avizului de mediu. 
Publicul poate consulta prima vari-
antă a planului la sediul APM Braşov, 
str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni 
până vineri, între orele 08-16. Comen-
tarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Braşov, str. Politehnicii, 
nr. 3, până la data de (18 zile de la 
data ultimului anunţ).

l OBȘTEA BOIȘOARA GĂUJANI 
anunţă elaborarea primei versiuni a 
Planului Amenajamentului UP I 
Boişoara din Câineni şi Boişoara, jud. 
Vâlcea şi declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM 
Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, jud. 
Vâlcea, zilnic, între orele 09.00- 15.00, 
în termen de 18 zile calendaristice de 
la data prezentului anunţ.

l OCOLUL SILVIC EPARHIAL 
GORJ  anunţă elaborarea primei 
versiuni a Planului Amenajamentului 
UP I Arhiepiscopia Craiovei din 
Mischii, Drăgoteşti, Maglavit, Calafat, 
Drănic, Apele Vii, judeţul Dolj şi din 
Tismana, Crasna, Turceni, judeţul 
Gorj şi declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM Dolj, 
Strada Petru Rareş, Nr. 1, Craiova, 
jud. Dolj, zilnic, între orele 09.00- 
15.00, în termen de 18 zile calendaris-
tice de la data prezentului anunţ.

l OCOLUL SILVIC EPARHIAL 
GORJ  anunţă elaborarea primei 
versiuni a Planului Amenajamentului 
U.P. IV Perişor din Perişor şi Goieşti, 
jud. Dolj şi declanşarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM Dolj, 
Str. Petru Rareş, Nr. 1, Craiova, jud. 
Dolj,  zilnic, între orele 09.00- 15.00, în 
termen de 18 zile calendaristice de la 
data prezentului anunţ.

l OCOLUL SILVIC EPARHIAL 
GORJ  anunţă elaborarea primei 
versiuni a Planului Amenajamentului 
UP III Maglavit din Maglavit, jud. 
Dolj şi declanşarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM Dolj, 
Str. Petru Rareş, Nr. 1, Craiova, jud. 
Dolj,  zilnic, între orele 09.00- 15.00, în 
termen de 18 zile calendaristice de la 
data prezentului anunţ.

l OBȘTEA PLAIUL  POIENILOR  
anunţă elaborarea primei versiuni a 
Planului Amenajamentului UP III 
Mănăileasa din Voineasa, jud. Vâlcea 
şi declanşarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM 
Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, jud. 
Vâlcea, zilnic, între orele 09.00- 15.00, 
în termen de 18 zile calendaristice de 
la data prezentului anunţ.

l OBȘTEA REPEZI FRATOȘ-
TEANU  anunţă elaborarea primei 
versiuni a Planului Amenajamentului 
UP VII Fratoşteanu din Mălaia, jud. 
Vâlcea şi declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM 
Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, jud. 
Vâlcea, zilnic, între orele 09.00- 15.00, 
în termen de 18 zile calendaristice de 
la data prezentului anunţ.

l OBȘTEA PLAIUL  POIENILOR  
anunţă elaborarea primei versiuni a 
Planului Amenajamentului UP I 
Plaiul Poienilor din Mălaia, jud. 
Vâlcea şi declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM 

Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, jud. 
Vâlcea, zilnic, între orele 09.00- 15.00, 
în termen de 18 zile calendaristice de 
la data prezentului anunţ.

l SC BLUEFOREST DEVELOP-
MENT SRL  anunţă elaborarea 
primei versiuni a Planului Amenaja-
mentului UP I Voineasa din Voineasa, 
jud. Vâlcea şi declanşarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM 
Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, jud. 
Vâlcea, zilnic, între orele 09.00- 15.00, 
în termen de 18 zile calendaristice de 
la data prezentului anunţ.

l SC BLUEFOREST DEVELOP-
MENT SRL  anunţă elaborarea 
primei versiuni a Planului Amenaja-
mentului UP II Baru-Lupeni din Baru 
şi Lupeni, jud. Hunedoara şi declan-
şarea etapei de încadrare pentru obţi-
nerea avizului de mediu. Consultarea 
primei versiuni a planului se poate 
realiza la APM Hunedoara, strada 
Aurel Vlaicu, Nr. 25, Deva,  Jud. 
Hunedoara zilnic, între orele 09.00- 
15.00, în termen de 18 zile calendaris-
tice de la data prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare. Obştea de moşneni din 
Titesti în baza art.19 A.L.B. din 
statutul Obştei convoacă în data de 
27.11.2016 Adunarea Generală Extra-
ordinară cu ordinea de zi: “Prezen-
tarea şi Complectarea Actului 
Adiţional la Statul Obştei”. Discuţii.

l Subsemnatii Gheorghe Maria si 
Supiala Rodica, in calitate de lichida-
tori ai Societatii Agricole Agro-Servis 
Paulesti, numiti prin Sentinta Civila 
nr. 9944/23.09.2010 pronuntata de 
Judecatoria Ploiesti in dosarul nr. 
10165/281/2010, in temeiul Legii 
36/1991 si a Statutului societatii, 
convoaca Adunarea Generala Extra-
ordinara a Asociatilor Societatii Agri-
cole Agro-Servis Paulesti, cu sediul in 
Comuna Paulesti, Judetul Prahova, 
inregistrata in Registrul Specialal 
Societatilor agricole pe anul 1991, la 
pozitia nr. 5/1991, societate dizolvata 
prin Sentinta nr. 9944/23.09.2010 
pronuntata de judecatoria Ploiesti in 
dosarul nr. 10065/281/2010, la data de 
28.11.2016, ora 10.00 la sediul aces-
teia, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Se 
supune aprobarii asociatilor Raportul 
de evaluare a imobilului proprietatea 
Societatii Agricole Agro-Servis 
Paulesti, compus din teren in supra-
fata de 1580 mp si constructii situate 
in intravilanul Comunei Paulesti, Sat 
Paulesti, Judetul Prahova, Tarlaua  
11, Parcela Cc 1244/2, avand numarul 
cadastral 2800, 2. Se supune aprobarii 
asociatilor documentatia de vanzare 
privind valorificarea imobilului mai 
sus mentionat si modalitatea de 
vanzare, cea propusa de lichidatori 
fiind vanzarea la licitatie publica. 
Daca la prima convocare Adunarea 
Generala Extraordinara nu va fi statu-
tara, sedinta se revoca pentru data de 
29.11.2016,ora 10.00 in aceleasi 
conditii (loc de desfasurare, ora, 
ordine de zi).

l În conformitate cu prevederile Legii 
31/1990, actualizată, a actului consti-
tutiv si consiliului de administraţie al 
SC Nuclear&Vacuum SA, înmatricu-
lată la ORC Ilfov cu nr.J23/1216/2002, 
CUI: RO481419, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 28.11.2016, ora 14.00, 
la sediul societăţii situate în Oraş 
Măgurele, Str.Atomiştilor nr.409, Jud.
Ilfov, cu urmatoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea prelungirii mandatelor 
cenzorilor; 2.Aprobarea mandatării 
preşedintelui consiliului de adminis-
tratie al SC Nuclear&Vacuum SA să 
efectueze toate demersurile legale şi să 
semneze toate documentele necesare 
pentru înregistrarea hotărârilor adop-
tate. În cazul în care nu se îndeplineşte 
cvorumul necesar în data de 
28.11.2016, Adunarea Generală Ordi-
nară a acţionarilor va avea loc pe data 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Dosar de executare nr. 12705. Nr. 112541 din 24.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
imobile. Anul 2016, luna noiembrie, ziua 10. 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 10, luna noiembrie, orele 12.00, anul 2016, în localitatea Săcueni, com. Gura - Ocniței, județ 
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III - a) următoarele bunuri imobile, proprietate 
a debitorului SC Agro Rux SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Săcueni, comuna Gura - Ocniței, județ 
Dâmbovița, cod de identificare fiscală 18259939: - Teren extravilan arabil în suprafață de 6.871 mp, 
identificat cu nr. cadastral 1319 și intabulat în Cartea Funciară nr. 70553, situat în extravilanul comunei 
Gura - Ocniței, sat Săcueni, județ Dâmbovița, tarla 68, parcela 609/44, deținut în baza Contractului de 
vânzare - cumpărare nr. 1390/09.11.2012, preț de pornire al licitației 12.703 lei (exclusiv TVA *). *) 
Cota de taxă pe valoare adăugată aplicabilă 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, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; SC Comppil SA Târgoviște, AJFP - Dâmbovița; Ipotecă rang 
I, Ipotecă rang II. 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 că nu au obligații fiscale restante, urmând 
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul AJFP - 
Dâmbovița, Str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița, etaj 3, camera 
307 sau la telefon numărul 0245.616.779, interior 458; persoană de contact Sasu Mihaela. Data 
afișării: 28.10.2016.
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de 29.11.2016, la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Acţio-
narii reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul: -de a introduce 
puncte pe ordinea de zi, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de Adunarea 
generală, în termen de cel puţin 15 zile 
de la data convocării; -de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunărilor, în termen 
de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării; drepturile prevăzute mai 
sus pot fi exercitate numai în scris, 
transmise în atenţia dnei Iacob 
Naturel Crina Magdalena prin posta 
sau servicii de curierat la adresa socie-
tăţii sau la fax: 021.457.59.94 şi pentru 
identificare, aceste persoane vor anexa 
solicitării dovezile care să le ateste 
identitatea. Dreptul de vot se poate 
exercita direct, prin reprezentant sau 
prin corespondenţă, formularele de 
procura şi buletinele de vot prin cores-
pondenţă sunt disponibile la secretari-
atul societăţii, precum şi „Procedura 
privind exercitarea dreptului de vot” 
începând cu data de 01.11.2016 între 
orele 9.00-16.00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la secretariatul 
societăţii la tel.021.457.44.28.

LICITAȚII  
l Agenţia Naţională de Îmbunatăţiri 
Funciare, Filiala Teritoriala Someş-
Criş, cu sediul în loc.Nojorid, 
nr.141/D, jud. Bihor, organizează lici-
taţie de vânzare pentru autoturism 
ARO-D-243, in data de 09.11.2016 
ora_10.00. În caz de neadjudecare, 
următoarele date pentru desfăşurarea 
licitaţiei sunt: 16.11.2016, ora_10, 
respectiv 23.11.2016, ora_10.00, la 
sediul Agenţia Naţională De Îmbună-
tăţiri Funciare, Filiala Teritoriala 
Someş-Criş, loc.Nojorid, nr.141/D, jud.
Bihor. Cota de cheltuieli de participare 

este de 1% din valoarea bunului supus 
licitaţiei. Documentele de participare 
la licitaţie, precum si alte informaţii 
legate de aceasta se pot obţine la 
sediul A.N.I.F. Filiala Teritoriala 
Somes- Cris, in localitatea Nojorid, 
n r. 1 4 1 / D ,  j u d . B i h o r,  s a u  l a 
tel.:_0259.417.509, fax:_0259.416.061.     

l SC Teomed Logistic Parc SRL, prin 
lichidator judiciar anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a urmatoarelor 
bunuri mobile: disc agricol: 14200 lei, 
masina confectionat cuie: 500 lei, 
masina rindeluit: 5850 lei, masina 
universala de tamplarie: 5.200 lei, 
generator curent: 50 lei, buldoexca-
vator BL 71 cu pinion 65.200 lei, 
dumper articulat A25C – 2buc: 55.400 
lei/buc, autoturism Volkswagen (stare 
de nefunctionare): 740 lei. Pretul de 
pornire al licitatiei este cel stabilit in 
raportul de evaluare, incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 20.09.2016.  
Licitaţiile vor avea loc pe data de: 
01.11.2016, 03.11.2016, 08.11.2016, 
10.11.2016, 15.11.2015, 17.11.2016, 
22.11.2016, 24.11.2016, 28.11.2016 si 
29.11.2016, orele 12.00, în Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimentare la 
0344104525.

l Comuna Victoria, județul Iaşi orga-
nizează licitația deschisă cu strigare 
pentru vânzarea următoarelor autove-
hicule: Nr.  Crt / Denumire/ Marca 
Auto / Nr. Inmatriculare / Preţ de 
pornire –lei. 1 / aro 246 TDX2 / IS 26 
Victoria / 3.250. 2 / Aro 246 TDX2 / 
N/A / 3.250. 3 / ARO 243 D / N/A / 
2.700. 4 / Volkswagen  J1 Bora / BT 01 
ANV / 3.050. 5 / Dacia Double Cab 
1,9D / IS 20 VCT / 2.490. 6 / Roman 
Dac 10 / IS 05 SBI / 14.870. 7 / 
ARCTIC CAT A/50 / N/A / 9.260. 8 / 
ARCTIC CAT A/50 / N/A / 8.810. 9 / 
ARCTIC CAT A/50 / N/A /  8.810. 10 
/ ARCTIC CAT A/50 / N/A / 
7.480Licitaţia va avea loc la sediul 
Primăriei Comunei Victoria, în data 

de 11.11.2016, . ora 10:00. Persoanele 
interesate pot vizita autovehiculele 
aflate la sediul Primăriei Comunei 
Victoria în toate zilele lucrătoare între 
orele 8.00-13.00. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la tel/fax nr. 0232/ 
295120. Cota de cheltuieli de partici-
pare la licitație este în cuantum de 50 
lei. Documentele de participare la 
licitația de vînzare a bunurilor se 
primesc cu cel mult 5 zile înaintea 
datei de 11.11.2016. Dacă autovehicu-
lele nu se adjudecă în prima licitaţie, 
se va organiza o a doua, respectiv o a 
treia licitaţie în datele de 18.11.2016 şi 
25.11.2016, orele 10:00.

l Calorex Termo Impex S.R.L., prin 
lichidator, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin 
licitatie publica bunuri imobile repre-
zentate de Teren 1.006,48 m.p., 
Cladire Hala productie si Cladire 
Administrativa, situate in Busteni, Str. 
Pescariei, nr. 2A, la pretul total de 
225.498,04 lei si bunuri mobile repre-
zentate de diverse utilaje (aparat 
debitat, aparat sudura, centrala 
termica, linie uscare)+ sistem 
computer, la pretul total de 10.136,88 
lei. Preturile nu contin TVA. Licitatia 
se va tine la sediul lichidatorului in 
data de 04.10.2016, ora 13.00. la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi adjudicate, 
licitatia se va tine in data de 
07.10.2016, 11.10.2016, 14.10.2016, 
18.10.2016, 21.10.2016, 25.10.2016, 
02.12.2016, 05.12.2016, la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Dosarul de prezen-
tare si conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichidato-
rului,  termenul l imita pentru 
inscrierea la licitatie fiind 48 ore 
inainte de data inceperii licitatiei. 
Relatii la telefon: 0723357858; fax:  
0244/597808; www.andreiioan.ro.

l Debitorul SC Plasterra Company 
SRL -în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 

scoate la vânzare: -Stoc de marfă 
(scule şi materiale pentru instalații) 
aflat în proprietatea societății debi-
toare. Valorificarea acestuia se va face 
în bloc. Prețul Caietului de sarcini este 
de 500 lei, exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitației pentru stocul de 
marfă este reprezentat de valoarea de 
piață din Raportul de evaluare, 
exclusiv TVA, pentru fiecare bun în 
parte, iar lista cu aceste bunuri poate fi 
obținută de la lichidatorul judiciar cu 
un telefon în prealabil. Participarea la 
licitație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO76BFER114000006157RO01, 
deschis la Banca Comercială Fero-
viară, Sucursala Horia Arad, până la 
data şi ora stabilită pentru şedința de 
licitație, a garanției de 10% din prețul 
de pornire al licitației; -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietului de 
sarcini pentru stocul de marfă, ce 
poate fi achitat în numerar la sediul 
lichidatorului judiciar. Licitațiile vor fi 
desfăşurate conform strategiei de 
valorificare aprobată de creditori, 
astfel: 5 licitații publice cu strigare, 
având ca preț de pornire 40% 
(45.034,80 Lei) din valoarea stabilită 
prin Raportul de Evaluare, în datele 
de 07.11.2016, 14.11.2016, 21.11.2016, 
28.11.2016 şi 05.12.2016 de la ora 
14.00. Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, 
et. 5, sector 1, Bucureşti. Pentru relații 
sup l imentare  sunaț i  l a  t e l . : 
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com. 

l Debitorul SC PSV Industries SA 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Autoturism 
Daewoo Cielo, an fabricație 2007, preț 
pornire licitație- 3.127,00 Lei exclusiv 
TVA; 2.Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire licitație- 
2.680,00 Lei exclusiv TVA; 3.Autotu-
rism Daewoo Cielo, an fabricație 

2007, preț pornire licitație- 2.680,00 
Lei exclusiv TVA; 4. Autoturism 
Daewoo Cielo, an fabricație 2007, preț 
pornire licitație- 2680,00 Lei exclusiv 
TVA; 5. Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire licitație- 
2.903,50 Lei exclusiv TVA; 6. Autotu-
rism Daewoo Cielo, an fabricație 
2007, preț pornire licitație- 2.680,00 
Lei exclusiv TVA; 7. Autoutilitară 
Dacia Double Cab. 1.9D, an fabricație 
2005, preț pornire licitație-1.563,50 Lei 
exclusiv TVA; 8.Mijloace fixe, obiecte 
de inventar şi stoc de marfă, aparți-
nând SC PSV Industries SA în valoare 
de 96.086,03 Lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitațiilor pentru autove-
hicule, mijloace fixe, obiecte de 
inventar şi stoc de marfă, aparținând 
SC PSV INDUSTRIES SA reprezintă 
50% din valoarea de piață inclusiv 
TVA, arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
- c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r. 
RO98RZBR0000060011763080 
deschis la RAIFFEISEN BANK 
PLOIEȘTI până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitației, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru autovehicule, mijloace 
fixe, obiecte de inventar şi stoc de 
marfă prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 09.11.2016, ora 10.00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor fi în data de 16.11.2016; 
23.11.2016; 30.11.2016; 05.12.2016, 
ora 10.00. Toate şedințele de licitații se 
vor desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 

dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

PIERDERI  
l Pierdut  cert i f icat  consta-
tator  eliberat de ORC Bucureşti, pe 
numele SC Manor Therapy SRL, CUI 
31629419, J23/977/2014. Se declară 
nul.

l Pierdute card ADR, Certificat de 
pregatire profesionala si Permis de 
conducere emise pe numele Ionescu 
Iulian Marius. Le declar nule.

l Schita casei aferenta Contract 
vanzare-cumparare 39782/1996, pe 
numele Mandache Florica. O declar 
nula.

l Pierdut Proces-verbal aferent 
Contract  vanzare-cumparare 
32484/1933 si Schita casei, pe numele 
Vlad Elena. Declar nule.

l Pierdut Proces-verbal predare-pri-
mire receptie anexa la Contractul de 
construire 3491/1969, pe numele 
Constantinescu Maria si Constanti-
nescu Gheorghe. Il declar nul.

l Pierdut Contract vanzare cumpa-
rare cu ICRAL Foisor, pe numele 
Topciu Florina. Il declar nul.

l S.C. Radix S.R.L., C.U.I. 4887801, 
cu sediul în Bucureşti, Sector 6, declar 
pierdut chitanţier nr. 280, seria 
613451- 613500, din care de la 613451 
până la 613497 erau completate ştam-
pilate; declar nule: 613498- 613499- 
613500, necompletate şi ştampilate.
Marin Camelia declar pierdut (nul) 
titlul de proprietate pentru terenul 
„cotă indiviză” aferent apartamen-
tului situat în Bucureşti, str. Splaiul 
Unirii nr. 12, bl. B6, sc. 3, etaj 3, ap. 82, 
Sector 4, eliberat de Primăria Secto-
rului 4.

ANUNȚURI




