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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Caut bona interna pt copil de
1an in Sat Chisoda, jud. Timis. 2
weekenduri libere pe lună. Ofer
cazare, masă şi 1800 lei.
0722199554
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului
Bucureşti organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant
de conducere. Concursul se va
desfăşura în perioada 22-24
februarie 2016, la sediul Oficiului
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti
-Bd. Expoziţiei, nr. 1A, Sector 1,
Bucureşti, ora 10.30. Data limită
de depunere a dosarelor este
12.02.2016, inclusiv, ora 16.00, la
sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti. Pentru relaţii
suplimentare consultaţi site-ul:
www.ocpib.ro.
l Colegiul Național „Dimitrie
Cantemir” Onești, cu sediul în
municipiul Onești, strada Victor
Babeș, nr.12, județul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual vacant de
paznic pe perioadă nedeterminată, conform HG 286/2011.
Nivelul studiilor: generale (obligatoriu 10 ani sau diplomă de bacalaureat). Experiență în domeniu:
minimum 5 ani. Data concursului:
-22 februarie 2016, ora 10.00,
proba scrisă; -24 februarie 2016,
ora 9.00, interviul, la sediul
unității. Data limită de depunere
a dosarelor: 12 februarie 2016.
Persoană de contact: Bernad
Gabriela, secretar șef, telefon:
0234.311.046; 0752.142.614.
l Spitalul Municipal Dorohoi
organizează concurs în conformitate cu prevederile HGR
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în incinta
unităţii din str.Bd.Victoriei, nr.75,
pentru ocuparea următorului post
temporar vacant de: -un post de
asistent medical generalist cu PL,
perioadă determinată în cadrul
secţiei Chirurgie (până pe 20 iulie
2017), conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 11.02.2016, ora 10.00;

-proba interviu în data de
16.02.2016, ora 10.00. Condiţii
specifice necesare în vederea
participării la concurs pentru
posturile vacante: -diplomă de
şcoală sanitară postliceală.
Punctajul final se calculează ca
medie aritmetică a punctajelor
obţinute la proba scrisă şi interviu.
Anunţul de concurs, bibliografia şi
tematicile de concurs sunt afişate
la avizierul unităţii, pe site-ul
unităţii, pe site-ul Primăriei, Serv.
RUNOS. Dosarele se depun la
Serv. RUNOS până pe data de 03
februarie 2016 inclusiv, ora 13.00.
Relaţii se pot obţine la tf.:
0733.949.969.
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează în data de 29.02.2016
orele 10.00, concurs pentru
ocuparea a 2 funcţii publice de
execuție la Comp. urbanism: consilier, clasa I, grad profesional
asistent; -referent de specialitate,
clasa II, grad profesional superior.
Principalele cerinţe obligatorii de
participare la concurs; -pentru
postul de consilier asistent; -studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau
echivalent; -vechime în specialitatea studiilor-minim 1 an; -pentru
postul de referent de specialitate;
-studii superioare de scurtă durată
, absolvite cu diploma de licență
sau echivalent; -vechime în
specialitatea studiilor-minim 9 ani;
-Specialitatea studiilor în
domeniu: Facultatea inginerie
civilă, specializarea construcții
civile, industriale și agricole, căi
ferate, drumuri și poduri, inginerie
urbană și dezvoltare regională,
construcții și fortificații, Facultatea de urbanism, specializarea
proiectare și planificare urbană ,
urbanism și amenajarea teritorului, Facultatea de arhitectură,
specializarea arhitectură. Dosarele
de înscriere se pot depune la
Compartimentul resurse umane,
în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului. Pentru
relaţii suplimentare vă puteţi
adresa la Compartimentul resurse
umane, din cadrul Primăriei
Municipiului Dorohoi sau la tel.
0231/610133, interior 114.
l Comuna Lozna, judeţul Botoşani, identificată prin CÎF

VINERI / 29 IANUARIE 2016
15676389, organizează la sediul
Primăriei comunei Lozna, concurs
pentru ocuparea pentru perioadă
nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de: Şef Serviciu
Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă din subordinarea Consiliului Local al comunei Lozna,
judeţul Botoşani. Condiţii de
participare: 1. Condiţiile
prevăzute la art. 3 din H.G. nr.
286/2011; 2. Studii necesare:
absolvent al învăţământului liceal
respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
3. Domiciliul stabil în comuna
Lozna, judeţul Botoşani; 4.
Atestat cadru tehnic P.S.I. sau
orice document din care să rezulte
că deţine această profesie sau este
în curs de obţinere; 5. Cunoştinţe
operare pe calculator: Word,
Excel, Internet; 6. Permis de
conducere categoria B. Concursul
se va desfăşura astfel: -depunerea
dosarelor: în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării
anunţului; -selecţia dosarelor: în
termen de 2 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere
a dosarelor; -proba scrisă- în data
de 2 Martie 2016, orele 10.00;
-proba practică în data de 2
Martie 2016, orele 12.00; -interviul
-conform prevederilor art. 24,
alin. 5 din H.G. nr. 286/2011.
Relaţii suplimentare se pot obţine
de la sediul Comunei Lozna,
judeţul Botoşani şi la telefon
+40231626481.
l Spitalul Municipal Dorohoi
organizează în conformitate cu
prevederile HGR 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, în incinta unităţii din str.
Bd. Victoriei, nr. 75, concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante de: -un post de
asistent medical generalist cu PL,
perioadă nedeterminată în cadrul
secţiei Obs.-Ginecologie; -un post
de asistent medical sp.Anatomie
patologică cu PL, perioadă nedeterminată în cadrul Lab.Anatomie
patologică; -un post de asistent
medical PL, perioadă nedeterminată în cadrul Lab.Radiologie şi
Imagistică medicală cu studii care
atestă competenţe de Radiologie
şi Imagistică medicală; -un post
de şef birou informatică cu studii
superioare în specialitatea biroului
în cadrul biroului de informatică
conf.Legea 284/2010 art.15, cu o
vechime de 2 ani în specialitate,
perioadă nedeterminată; -un post
de consilier juridic IA, perioadă
nedeterminată în cadrul unităţii;
-un post de consilier juridic IA,
perioadă nedeterminată în cadrul
Serv.Managementul calităţii; -un
post de referent de specialitate
debutant în cadrul Serv.Managementul calităţii, perioadă nedeterminată; -un post de biolog

debutant în cadrul lab.analize
medicale, perioadă nedeterminată; -un post de îngrijitoare în
cadrul secţiei Cardiologie,
perioadă nedeterminată; -un post
de muncitor IV, calificare instalator sanitar, perioadă nedeterminată, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
18.02.2016, ora 10.00; -proba
interviu în data de 24.02.2016, ora
10.00. Condiţii specifice necesare
în vederea participării la concurs
pentru posturile vacante:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală/S pentru posturile de asistenţi medicali; -competenţe de
Radiologie şi Imagistică medicală
pentru postul de as.medical în
cadrul lab.Radiologie; -competenţe de lab. anatomie patologică
pentru postul de as.medical în
cadrul lab.anatomie patologică;
-diplomă de licenţă în specialitatea biroului, vechime de 2 ani în
specialitatea biroului pentru
postul de şef birou informatică;
-diplomă de licenţă pentru posturile de consilier juridic IA,
vechime de 6 ani şi 6 luni în sp.
postului; -diplomă de licenţă în
biologie, document care atestă
absolvirea unui Masterat profesional în domeniul lab.medical;
-diplomă de licenţă, fără vechime
în specialitate; -şcoală generală
sau liceu pentru postul de îngrijitoare; -certificat calificare instalator sanitar pentru postul de
muncitor IV. Punctajul final se
calculează ca medie aritmetică a
punctajelor obţinute la proba
scrisă şi interviu. Anunţul de
concurs, bibliografía şi tematicile
de concurs sunt afişate la avizierul
unităţii, pe site-ul unităţii, pe
site-ul Primăriei, Serv.RUNOS.
Dosarele se depun la Serv.
RUNOS până pe data de 10
februarie 2016 inclusiv, ora 13.00.
Relaţii se pot obţine la tf.:
0733.949.969.
l Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Ialomiţa organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea
următoarelor funcţii publice
vacante: -1 post de consilier, grad
profesional superior din cadrul
Compartimentului Sănătate
Animală, LSV, DSVSA Ialomiţa;
-1 post de consilier, grad profesional superior din cadrul
Compartimentului Poliţia Sanitară Veterinară a Animalelor,
DSVSA Ialomiţa; -1 post de
consilier debutant din cadrul
Serviciului Control Oficial
Sănătate Animală, DSVSA Ialomiţa. 2.Condiţii de participare: a)
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul

funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare; b) Condiţiile specifice care
trebuie să fie întrunite de participanţii la concursul pentru
ocuparea postului de consilier,
gradul profesional superior, sunt
următoarele: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 9 ani;
c) Condiţiile specifice care trebuie
să fie întrunite de participanţii la
concurs pentru ocuparea postului
de consilier debutant, sunt
următoarele: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară. Concursul se organizează la
sediul DSVSA Ialomiţa din
Slobozia, str. Lacului, nr. 12, jud.
Ialomiţa, în data de 07 martie
2016, ora 10.00 -proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 20 de zile de
la data publicării, în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul DSVSA Ialomiţa.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la
art.49 din H.G.611/2008, modificată şi completată cu H.G.nr.
1173/2008. Bibliografia de concurs
se afişează la sediul şi pe site-ul
DSVSA Ialomiţa. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
sediul DSVSA Ialomiţa-, telefon:
0243.232.069, interior 217.
l Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Ialomiţa organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacantă de referent, grad profesional superior din cadrul Biroului
Economic şi Administrativ. 2.
Condiţii de participare: a)
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art. 54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. b) Condiţiile specifice care
trebuie să fie întrunite de participanţii la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice vacante
de referent superior, sunt
următoarele: -studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, în
domeniul economic (contabilitate); -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 9 ani.
Concursul se organizează la sediul
DSVSA Ialomiţa din Slobozia, str.
Lacului, nr. 12, jud. Ialomiţa, în
data de 10 martie 2016, ora 10.00
-proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
termen de 20 de zile de la data
publicării, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
DSVSA Ialomiţa. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 din
H.G. 611/2008, modificată şi
completată cu H.G.nr. 1173/2008.
Bibliografia de concurs se afişează
la sediul şi pe site-ul DSVSA Ialomiţa. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul DSVSA
Ialomiţa-, telefon: 0243.232.069,
interior 217.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Ialomiţa organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacantă de auditor, grad profesional principal din cadrul
Compartimentului Audit Public
Intern, DSVSA Ialomiţa. 2.
Condiţii de participare: a)
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. b)Condiţiile specifice
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacantă de auditor,
grad profesional principal, sunt
următoarele: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
economice; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minim 5 ani.
Concursul se organizează la sediul
DSVSA Ialomiţa din Slobozia, str.
Lacului, nr. 12, jud. Ialomiţa, în
data de 15 martie 2016, ora 10.00
-proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
termen de 20 de zile de la data
publicării, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
DSVSA Ialomiţa. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 din
H.G.611/2008, modificată şi
completată cu H.G.nr. 1173/2008.
Bibliografia de concurs se afişează
la sediul şi pe site-ul DSVSA Ialomiţa. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul DSVSA
Ialomiţa-, telefon: 0243.232.069,
interior 217.
l Primăria Comunei Voinești, cu
sediul în localitatea Voinești, strada
Principală, nr.FN, județul Iași,
organizează concurs, în temeiul
HG 286/2011 pentru ocuparea
funcției contractuale vacante, de:
Educator specializat, studii S,
debutant, în cadrul Centrului de
îngrijire a copiilor tip after-school
în sat Voinești, comuna Voinești,
județul Iași, 1 post. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 22.02.2016, ora 10.00;
-Proba interviu, la o dată comunicată ulterior. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
are cetățenie română; b)cunoaște
limba română, scris și vorbit; c)are
vârsta de minim 18 ani împliniți;
d)are capacitate deplină de exercițiu; e)are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
fișei medicale; f)îndeplinește
condițiile de studii și vechime
conform cerințelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnat
pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului
sau contra autorității, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care l-ar face incompatibil
cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Voinești.
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Relații suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Voinești,
persoană de contact: Timofte
Liviu, telefon: 0232.294.755, fax:
0232.294.755, email: primariavoinesti@yahoo.com
l Primăria comunei Slava
Cercheză, judeţul Tulcea, cu
sediul în localitatea Slava
Cercheză, strada Principală nr.
224, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
asistent medical comunitar, grad
profesional -debutant. Numărul şi
nivelul posturilor scoase la
concurs: 1 (un) post contractual
de execuţie -asistent medical
comunitar din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului
comunei Slava Cercheză, judeţul
Tulcea. Pentru ocuparea postului
contractual vacant candidații
trebuie să îndeplinească condițiile
generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286 din
23 martie 2011. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
funcției contractuale sunt:
-diplomă/adeverință de absolvire
școală postliceală sanitară în
specialitatea asistent medical
generalist, pediatrie, ocrotire sau
obstetrică-ginecologie; -membru
al Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
-domiciliu în comuna Slava
Cercheză. Concursul se va organiza conform calendarului
următor: -12 februarie 2016, ora
16.00: termenul limită pentru
depunerea dosarelor la sediul
instituţiei; -23 februarie 2016, ora
11.00: proba scrisă -sediul Consiliului local; -25 februarie 2016, ora
11.00: proba interviu -sediul
Consiliului local. Pentru
înscrierea la concurs candidații
vor prezenta un dosar de concurs
care va conține următoarele documente: a.cererea de înscriere la
concurs adresată conducătorului
autorității sau instituției publice
organizatoare; b.copia actului de
identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz; c.copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor și ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituția publică; d.carnetul de muncă
sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea
studiilor, în copie; e.cazierul judiciar sau o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil
cu funcția pentru care
candidează; f.adeverință medicală
care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de
către unitățile sanitare abilitate;
g.curriculum vitae. Adeverința
care atestă starea de sănătate
conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătății.
Copia actului de identitate, copiile
documentelor de studii și carnetul
de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi
prezentate și în original în vederea
verificării conformității copiilor

cu acestea. Anunţul privind
concursul, bibliografia şi tematica
de concurs sunt afişate la sediul
Primăriei şi pe site-ul: www.
paginadestart.com/primaria/
Slava_Cercheza. Relații suplimentare se obțin la sediul
Primăriei Comunei Slava
Cercheză, Judeţul Tulcea, telefon:
0240.551.681. Persoană de
contact: Haralambie Valentin
-secretar.

PRESTĂRI SERVICII
l Pentru sudare, taierea cu
plasma, comercializam: pistolete,
piesele de schimb, consumabile,
diverse accesorii: durofil.ro.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpărăm cărți vechi și noi,
autografe, tablouri, icoane vechi,
grafică, argintărie, sfeșnice, statuete, diverse obiecte vechi, vederi
vechi, deplasare la domiciliu.
0751.221.166.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând 2 Firme de CadastruBotoşani, autorizate clasa I
respectiv clasa II-a de către
ANCPI, cu sediu proprietate,
autoturisme, aparatură de specialitate şi contracte în derulare.
Telefon 0740.154.966.

CITAȚII
l Olah Gyorgy cu domiciliul
necunoscut este citat în calitate de
pârât la Judecătoria Întorsura
Buzăului pentru data de 17 februarie 2016, ora 09, în dosarul civil
nr. 623/248/2015 având ca obiect
uzucapiune.
l Se citează Iacob Mihaela, cu
domiciliul în Mun.Piteşti, str.
Făgăraş nr.5, bloc E3, sc.B, ap.1,
jud. Argeş, la Judecătoria Piteşti,
în data de 17.02.2016, Sala 2,
Complet 3-3, ora 8,30, în calitate
de pârâtă, în proces cu Iacob
Istvan, în calitate de reclamant,
pentru Divorţ, în cadrul dosarului
civil nr. 3444/280/2015. În caz de
neprezentare a părţilor, judecata
se va face în lipsă, dacă se solicită
acest lucru.
l Se citează numitul Nicolescu
Giuliano Marian, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Piteşti, str.
Stejarului nr. 2, bloc A31, sc.A,
ap.19, jud. Argeş, pârât în Dosarul
nr. 4524/280/2015, pe rolul
Judecătoriei Piteşti, având ca
obiect exercitarea autorităţii
părinteşti, stabilire domiciliu
minor şi pensie de întreţinere, la
termenul din 24.03.2016, în proces
cu Oancea Alexandra Gisella.
l Zbârnea Dorin, domiciliat în
Turnu Măgurele, strada Progresului, nr. 4A, judeţul Teleorman
cheamă în judecată pe Zbârnea
Adriana, domiciliată în Turnu
Măgurele, strada Progresului, nr.
4A, judeţul Teleorman în prezent
cu domiciliul necunoscut în
Germania, având ca obiect divorţ
fără copii minori, dosar nr.
48/329/2016, al Judecătoriei
Tu r n u M ă g u r e l e , j u d e ţ u l
Teleorman.
l Subsemnatul Negoiescu
Constantin, reclamant în dosarul
nr. 1494/210/2015 a Judecătoriei
Chişineu Cris, invit pe Novacovici
Ion Ioniţă cu domiciliul în
Timişoara str. Islaz bl. 38 sc. A et. 2

ap. 9 jud. Timiş, a se prezenta în
calitate de pârât la data de
02.03.2016 la ora 9, în proces având
obiect radiere autoturism marca
BMW model X5 din circulaţie.
l Se citeaza S.C. Enidas Grup
S.R.L. cu sediu in Rm. Valcea, str.
George Cosbuc, nr 4, spatiul 101,
jud. Valcea, pentru a se prezenta la
Judecatoria Rm. Valcea din Rm.
Valcea, Scuarul Revolutiei nr. 2,
complet C14, in data
de 15.02.2016, ora 09:00, in calitate
de chemata in garantie in dosarul
8105/288/2014, in proces cu reclamanta Asociatia de Proprietari
Nr.5 Ct2 1 Mai si parata Moda
Sarguinta, pentru pretentii.
l Se citeaza I.I. Baes Daniela cu
sediu in Com. Vladesti, str.
Bogoslovesti, nr. 183A, jud. Valcea,
pentru a se prezenta la Judecatoria
Rm. Valcea din Rm. Valcea,
Scuarul Revolutiei nr. 2, complet
C14, in data de 15.02.2016, ora
09:00, in calitate de chemata in
garantie in dosarul
8105/288/2014, in proces cu reclamanta Asociatia De Proprietari
Nr.5 Ct2 1 Mai si parata Moda
Sarguinta, pentru pretentii.
l Numitele Banca Maghiara
Agrara si de Renta, Banca si Societatea pe Actiuni Comerciala
Maghiara, Banca Agrara Sovata
si Banca Comerciala Sovata, al
caror sediu nu este cunoscut,
denumirea lor este mentionata in
incheierea CF nr.311/1917, sunt
citate in data de 22.02.2016 ora
14:00 la Judecatoria Sighisoara cu
sediul in Sighisoara, Str.Justitiei,
nr.3, jud.Mures, Completul CC1,
sala A, in calitate de parate in
dosarul nr.1210/308/2015, pentru
cauza avand ca obiect uzucapiune, reclamant fiind Oltyan
Albert.
l Weinberger Jolan, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Sighetu-Marmaţiei, P-ţa Elisabeta (P-ţa
Libertăţii), nr. 11, jud. Maramureş,este chemată în judecată,
la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei,
în calitate de intimată în Dosarul
n r. 2 0 9 6 / 3 0 7 / 2 0 1 5 p e n t r u
declararea morţii prezumate, în
proces cu Federaţia Comunităţilor
Evreieşti Din România - Cultul
Mozaic, pentru terenul de judecată fixat la data 09.02.2016. Cine
cunoaşte date despre intimată este
rugat să le aducă la cunoştinţă
instanţei.
l Fux Fisel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Breb, com. Ocna
Şugatag, jud. Maramureş,
chemat în judecată, la Judecătoria
Sighetu-Marmaţiei, în calitate de
i n t i m a t î n D o s a r u l n r.
2761/307/2015 pentru declararea
morţii prezumate, în proces cu
Federaţia Comunităţilor Evreieşti
Din România - Cultul Mozaic,
pentru terenul de judecată fixat la
data 04.02.2016. Cine cunoaşte
date despre intimat este rugat să
le aducă la cunoştinţă instanţei.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944
al.2 Cod procedură civilă, Federaţia Comunităţilor Evreieşti Din
România - Cultul Mozaic anunţă
deschiderea procedurii de dclarae
a morţii, cu invitaţia ca orice
persoană să comunice la dosar
datele pe care le cunoaşte în
legătură cu Fischelovics Fishel,
Fischelovics Giza-minoră şi Fischelovics Samuel-minor, dispăruţi în
Holocaust.

l AFI cu sediul în Bucureşti,
Bdul Regina Elisabeta nr.16,
sector.3, în calitate de reclamant,
cheamă în judecată pe pârâtul
Radu Gheorghe cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucureşti, Str.
Popa Nan, nr.13, ap.1, Sector.2, la
Judecătoria Sectorului 2, Str.
Unirii nr.37, sector.3, Bucureşti,
camera 123, complet 14 (c4-joi)
civil, dosar nr.49980/300/2015,
pentru data de 25.02.2016,
ora-08.30, obiect pretenţii.

LICITAȚII
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL
scoate la vânzare incepand cu data
de 02.02.2016 prin licitaţie publică
proprietate imobiliara (teren3779mp si C1 si C2) situate in com
Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos,
tarla 3, parcela F144, jud. Prahova
la pretul de evaluare redus cu 10%
(99.358,20 lei fara TVA) apartinand SC Floreal Construct SRL
SRL, ora 13.00. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în
zilele de 05.02.2016, 09.02.2016,
12.02.2016, respectiv 17.02.2016 la
aceleasi ore la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.
l Dinu Urse și Asociații SPRL
desemnat lichidator judiciar al Sc
Monalisa Investments SRL cu
sediul în loc. Otopeni, str. Horia
Cloșca și Crișan nr. 5, Jud. Ilfov,
J40/9281/1993, CUI 3994451 prin
încheierea de ședință din data de
08.06.2011, pronunțată de Tribunalul București –Secția a-VII-a
Comercială în cadrul dosarului nr.
38896/3/2009, anunță închirierea
prin selecție de oferte a imobilului
situat în stațiunea Venus, localitatea Mangalia, județul
Constanța, având număr cadastral 39 înscris în Cartea Funciară
nr. 970/N a localității Mangalia
-Venus aflat în proprietatea SC
Monalisa Investments SRL.

Selecția de oferte va avea loc în
data de 11.02.2016, ora 15.30, la
sediul lichidatorului judiciar din
București, Sector 1, Str. Buzești nr.
71, Et. 2, Camera 203. Dacă nu se
reușește închirierea la această
dată, următoarele ședințe prin
selecție de oferte vor avea loc în
data de: 18.02.2016, 25.02.2016,
03.03.2016, 10.03.2016, 17.03.2016,
24.03.2016, 31.03.2016, 07.04.2016,
14.04.2016, 21.04.2016 și
28.04.2016 ora 15.30, la sediul
lichidatorului judiciar. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la
sediul lichidatorului judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL din
Municipiul București, Sector 1,
Str. Buzești nr. 71, Et. 2, Camera
203. Prețul caietului de sarcini
este de 1.000 lei (exclusiv TVA) și
se achită pe seama lichidatorului
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL în numerar sau prin ordin
d e p l a t ă î n c o n t u l n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK Sucursala
Dorobanți. Garanția de participare la licitație, este în cuantum
de 10% din valoarea ofertei
depuse de către ofertanți și se va
achita cu OP pe seama debitoarei
în contul de lichidare nr.
RO31BFER140000010832RO01,
deschis la Banca Comercială
Feroviară, Ag. Popa Tatu. Pentru
relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 021.318.74.25.

PIERDERI
l Pierdut carnet şi legitamaţie de
student pe numele Alexandru Ilie
Eduard. Le declar nule!
l Pierdut Atestat Taxi seria
46400 CPTI pe numele Barbu
Dumitru. Îl declar nul.
Pierdut Proces-verbal recepţie
eliberat în 6.12.1974, pe numele
Diaconu Ion şi Diaconu Livia. Îl
declar nul.
l Editura Adevarul S.A., cu
sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa
Presei Libere nr 1, având CUI RO
1581157, anunţă sustagerea exemplarului 1 ale facturii seria EDIT
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numar 2948. Se declară nulă
această factură.
l Societatea Comercială Hansen
Office Design S.R.L., cu sediul
social în str. Av. Petre Crețu nr. 8,
ap. 1, sector 1, București, C.U.I.
14539049, număr de ordine în
Reg. Com. J40/2362/2002, declară
pierdut și nul certificatul
constatator pentru punctul de
lucru din str. Ing. Zablovschi, nr.
92-94, ap. 1, eliberat de Registrul
Comerțului București la data de
14.04.2011.
l Robitu Cristian pierdut certificate de pregătire profesională a
conducătorului auto mărfuri
generale (CPC) și agabaritic emise
de A.R.R.
l S.C. Pan Express Service
S.R.L., sediu Calea Giulești 11-13,
sector 6, București,
J40/11234/1991, C.U.I. 437634,
pierdut certificat de înregistrare
seria B nr. 1675288. Declar nul.
l Declar pierdută legitimație nr.
2609/931 David Ghiorghe.
l Declar pierdută (nulă) autorizație motostivuitorist emisă de
I.S.C.I.R. în 2006 pe numele Radu
Gheorghe Valentin.
l Asociația Centrul de Cercetare
și Prevenire a Bioterorismului cu
sediul în București, șos. Mihai
Bravu nr. 296, bl.7, sc.A, et.9,
ap.36, sector 3, C.I.F. 27965712,
declar pierdute (nule): Certificat
de înscriere în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, actul
constitutiv, statutul, sentința
civilă, avizul de funcționare.
l Declar pierdut certificatul
numărul VIII.d/20779/10.08.2015,
emis de Ministerul Sănătății pe
numele Grigorescu Ana- Virginia.
l Andrei Ionut Design S.R.L. cu
sediul în București, sector 6, str.
G-ral P. Popovăț nr. 2, C.U.I.
20087088, J40/21460/2006, declar
pierdut și nul certificatul de înregistrare seria B nr. 1328752 din
26.03.2008, eliberat de O.N.R.C.
București.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finantelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal
Municipal Urziceni. Nr. 115195/27.01.2016. Anunț privind valoriﬁcarea de bunuri sechestrate. În
temeiul art.250 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Administrația Finanțelor
Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și
orele de mai jos pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC Valmi Dac SRL Fierbinți Târg – 09
Februarie 2016, ora 11.00: - Autoutilitară BC Autotractor Iveco 440E42T// Eurotech, an fabricație
1999, culoare alb, motorină, 550000 km parcurși – preț pornire licitație 11200 lei. 2. SC General Trans
SRL Dridu – 10 Februarie 2016, ora 11.00: - Tractor John Deere tip 4240S, an fabricație 1983 - preț
pornire licitație 19800 lei; - Plug reversibil Charrues Naud, an fabricație 1990 - preț pornire licitație
5100 lei; - Freză Kuhn HR D, Rouleau Packer, an fabricație 1991 - preț pornire licitație 6150 lei; Autoturism Mitsubishi L200, an fabricație 2007, diesel, 251865 km parcurși - preț pornire licitație
23775 lei; - Tractor John Deere tip 4240S, an fabricație 1985 - preț pornire licitație 25125 lei; - Plug
reversibil Charrues Naud, an fabricație 1990 - preț pornire licitație 5100 lei. 3. I.I. Ticu Laurentiu Mihail
– 11 Februarie 2016, ora 11.00: - Combinator Knoche Terra DRT 60 H, seria 410520B – 42000 lei; Scariﬁcator Maschio Attila 300, seria 10R850309 – 15000 lei. 4. I.I. Barbulescu Costel - 11 Februarie
2016, ora 11.30: - Combină de recoltat cereale Claas MD Tucano 320 Nr.83200951 cu heder păioase 157400 lei. Prețurile nu includ 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 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 la unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia, cont RO 19TREZ 3915 067X XX00
5404, CUI 29511925; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice române, 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 cunostință, în conformitate cu prevederile art. 260261 din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia mãsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la
sediul nostru sau la telefon numărul 0243.254329, 0243.254330. Data aﬁșării: 28.01.2016.

