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OFERTE SERVICIU

l SC angajeaza soferi profesionisti 
pentru Comunitate, salar actractiv 
limba germana si engleza incepatori 
prezinta avantaj. Tel. 0749373858 
sau 00436641538595.  

l SC Athos Foods SRL, CUI: 
31028567, cu sediul în Pieleşti, 
judeţul Dolj, angajează: funcţionar 
administrativ, referent de specialitate 
în administraţia publică, agent 
contractări şi achiziţii, administrator 
cumpărări, agent servicii clienţi. 
Cerinţe: studii medii, fără experienţă, 
limba străină nu este obligatorie. 
Tel.0744.597.517.

l Administratia Nationala de Mete-
orologie scoate la concurs doua 
posturi de inginer in domeniul mode-
lare numerica, un post de meteo-
rolog, si un post de asistent 
director, conditii: studii superioare 
necesare acestor domenii de activi-
tate . Pentru toate posturile se cere 
experienta de minimum un an. Cere-
rile se depun pana la data de 
04.12.2017. Concursul va avea loc in 
ziua de 19.12.2017. Relatii: Biroul 
R e s u r s e  U m a n e  –  t e l e f o n 
021/318.32.40 int. 197.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
14.12.2017 orele 10.00 proba scrisă şi 
în data de 20.12.2017, interviul  
pentru ocuparea unei  funcţii 
contractuale de execuție: -Casier II la 
Direcția administrația piețelor  şi a 
oborului  Dorohoi.  Principalele 
cerinţe obligatorii  de participare la  
concurs; -studii  medii, liceul  absolvit 
cu diploma de licență; -vechime: 
minim 3 ani; Dosarele de înscriere se 
pot depune la Compartimentul 
resurse umane,  în termen de 10 de 
zile lucrătoare  de la data publicării 
anunţului, rspectiv până  pe data de  
06.12.2017, orele 16,00.  Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa la 
Compartimentul  resurse umane, din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, 
interior 114.

l Curtea de Apel Bucureşti organi-
zează concurs, în condiţiile legii, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie  vacante,  după cum 
urmează: Curtea de Apel Bucureşti 
Compartiment Resurse- Umane -1 
post consilier clasa I grad profesional 
principal: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 

ştiințelor economice, vechime în 
specialitate minim 5 ani; Tribunalul 
Bucureşti Compartiment investiții, 
achiziții şi patrimoniu -1 post consi-
lier clasa I grad profesional superior: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul ştiințelor econo-
mice, vechime în specialitate minim 
9 ani; Tribunalul Ilfov Birou Local de 
Expertize Judiciare -1 post consilier 
clasa I grad profesional asistent: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul ştiințelor econo-
mice, vechime în specialitate minim 
1 an; Compartiment financiar- conta-
bilitate -2 posturi consilier clasa I 
grad profesional principal: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul ştiințelor economice, 
vechime în specialitate minim 5 ani. 
Dosarele de înscriere la concurs vor fi 
depuse la sediul Curţii de Apel Bucu-
reşti– Splaiul Independenţei, nr. 5, 
sector 4, mezanin, camera M01, în 
perioada 21 noiembrie 2017– 11 
decembrie 2017. Concursul se va 
desfăşura la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti, Splaiul Independenței nr. 
5, sector 4, iar proba scrisă se va 
susține în data de 21 decembrie 2017, 
ora 16.00. Proba de interviu se 
susține în maxim 5 zile de la susți-
nerea probei scrise. Condiţiile de 
participare, bibliografia şi tematica, 
după caz, precum şi actele necesare 
înscrierii la concurs, vor fi afişate la 
sediul Curții de Apel Bucureşti şi pe 
pagina web: http://www.cab1864.eu, 
secțiunea Resurse Umane- Concur-
suri/ Examene. Relaţii suplimentare 
privind depunerea dosarelor de 
concurs la adresa de corespondență 
email: infocabuc@just.ro, relatiicab@
just.ro, telefon: 021.319.82.45, fax. 
021.319.16.94, persoană de contact 
Dobrescu Claudia- expert.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 
6 din str. Cernişoara nr.  38-40, sector 
6 Bucureşti, organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacantă de şef 
birou– perioadă nedeterminată, în 
data de 21.12.2017 ora 10.00 proba 
scrisă şi interviul pe data de 
28.12.2017 ora 10.00, conform preve-
derilor art. 58 alin (2) lit. b), art. 64 
alin.(1) şi art. 66 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare astfel: •şef 
birou– Biroul Asistenți Personali şi 
Maternali. Condiţii generale pentru 
concursul de promovare: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.66 din Legea nr. 
188/1999,  privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţii de participare pentru 
funcția publică de conducere şef 
birou– Biroul Asistenți Personali şi 
Maternali: 1. Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiintelor economice; 2. Studii de 
masterat sau studii postuniversitare 
în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialiatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; 3. Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 2 ani. 4. Să fie 
numiţi într-o funcţie publică din 
clasa I; 5. Să nu aibă în cazierul 
administrativ o sancţiune discipli-
nară neradiată în condiţiile legii. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de art. 
143 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare şi se pot 
depune în termen de 20 zile la sediul 
instituţiei din str. Cernişoara nr. 
38-40, sector 6, telefon 021/745.72.37 
int.133. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului sunt afişate la sediul 
instituţiei şi pe pagina de internet  
www.asistentasociala6.ro.

l Primăria Sectorului 6 organizează 
concurs de recrutare în data de 
04.01.2018, ora 10.00– proba scrisă, 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă, astfel: •1 post cons-
lier clasa I, grad profesional debutant 
din cadrul Seviciului Corp Control 
Primar, Direcţia Generală Corp 
Control Primar şi Administraţie 
Publică. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Sectorului 6, din 
Calea Plevnei nr. 147-149: proba 
scrisă în data de 04.01.2018, ora 
10.00. Interviu: data şi ora vor fi 
comunicate ulterior. Perioada de 
depunere a dosarelor de concurs: 
20.11.2017– 11.12.2017. Condiţii de 
participare pentru funcţia publică de 
execuţie de consilier clasa I, grad 
profesional debutant din cadrul Sevi-
ciului Corp Control Primar: 1) Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţe juridice; 2) Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: -. Dosa-
rele de înscriere se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei Sectorului 6 şi 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici cu modificările 
şi completările ulterioare. Condiţiile 
de participare la concurs, bibliografia 
şi atribuţiile prevăzute în fişa 
postului, se afişează la sediul Primă-
riei Sectorului 6 şi pe site-ul: www.
primarie6.ro. Coordonate de contact: 
adresa de corespondenţă: Calea 
Plevnei nr. 147-149, sector 6, Bucu-
reşti. Telefon/ fax: 0376.204.439, 
emai l :  pr im6@primar ie6 . ro . 
Persoana de contact: Cristina Vulpe– 
consilier, Seviciul Managmentul 
Resurselor Umane.

l Primăria Comunei Dragomireşti- 
Vale din judeţul Ilfov, organizează 
concurs de recrutare pentru 

ocuparea unei funcții publice de 
execuție vacantă de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent din cadrul 
Compartimentului achiziții publice şi 
tehnic. Concursul cuprinde 2 probe, 
respectiv proba scrisă şi proba orală, 
care se vor susţine la sediul Primăriei 
comunei Dragomireşti- Vale din str. 
Micşunelelor, nr. 87, comuna Drago-
mireşti- Vale, judeţul Ilfov. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
21.12.2017, orele 10.00. Proba orală 
va avea loc în maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Dragomireşti- 
Vale din str. Micşunelelor, nr. 87, 
comuna Dragomireşti- Vale, judeţul 
I lfov,  respect iv  în  perioada 
20.11.2017-11.12.2017 ora 16:30. 
Dosarele de concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condițiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
vor fi afişate pe pagina de internet a 
Primăriei comunei Chiajna şi la 
sediul instituției. Informații supli-
mentare pentru primirea dosarelor 
de concurs se pot obține la sediul 
Primăriei comunei Dragomireşti Vale 
din str. Micşunelelor, nr. 87, comuna 
Dragomireşti- Vale, județul Ilfov, sau 
la telefon: 0756.111.877, fax: 
021.436.71.65, email: contact@
primariadragomirestivale.ro, 
persoana de contact: dna Prispian 
Ana Maria, inspector, clasa I, grad 
profesional asistent.

l Serviciul Public Judeţean 
Salvamont-Salvaspeo Cluj organi-
zează  concurs ,  în  baza  HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la sediul 
Servic iului  Publ ic  Judeţean 
Salvamont-Salvaspeo Cluj, Al.Vaida 
Voevod, nr.53-55, în data de 
14.12.2017, ora 11.00, proba scrisă şi 
interviul în termenul prevăzut de 
art.24, alin.5 din HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a următoarelor posturi 
contractuale vacante de execuţie: -2 
posturi -referent (casier încasator), 
treapta II,  la Biroul Arii Prote-
jate. Dosarele de înscriere la concurs 
se  pot  depune  în  per ioada 
21.11.2017-06.12.2017, la sediul 
Servic iului  Publ ic  Judeţean 
Salvamont-Salvaspeo Cluj, Al.Vaida 
Voevod, nr.53-55, de luni până vineri, 
între orele 10.00-16.00. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul Servi-
c i u l u i  P u b l i c  J u d e ţ e a n 
Salvamont-Salvaspeo Cluj şi pe 
pagina de web:  http: / /www.
salvamontcluj.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la tel.0371.493.333.

l Comuna Mogoşoaia, Județul Ilfov, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției publice vacante de execuţie 
de consilier, clasa I, grad profesional 
principal, din cadrul Compartimen-
tului Fond Funciar şi Registru 
Agricol. Concursul se organizează la 
sediul instituției Comuna Mogoşoaia, 
din comuna Mogoşoaia, şoseaua 
Bucureşti-Târgovişte, numărul 138, 

judeţul Ilfov, în data 20.12.2017, ora 
10.00 -proba scrisă, respectiv 
22.12.2017, ora 10.00 -interviul. 
Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții specifice: 
-condiţiile generale prevazute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarului publici, repu-
blicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare; -să îndeplinească 
cerinţele specifice prevăzute în fişa 
postului -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență; -condiții minime de vechime- 
5 ani în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile (20.11.2017-11.12.2017, 
conform programului de lucru cu 
publicul afişat pe site-ul instituției: 
primaria.mogosoaia.ro) de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, care va 
conține în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art.49 din HG 
611/2008, modificată şi completată 
de HG nr.671/2017, la registratura 
instituției Comuna Mogoşoaia. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
021.351.66.92, Huțuțui Simona 
Elena- consilier clasa I, grad profesi-
onal principal. Adresă de corespon-
dență prin poştă la adresa: comuna 
Mogoşoaia, şoseaua Bucureşti-Târgo-
vişte, numărul 138, judeţul Ilfov, fax 
numărul: 021.351.66.95, e-mail: 
office@mogosoaia.ro

l Spitalul Municipal Caracal, cu 
sediul în Caracal, str.Plevnei, nr.36, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă deter-
minată, conform HG nr.286/2011, a 
următorului post temporar vacant 
contractual: 1.economist IA- 1 post. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii: diplomă de licenţă în 
ştiinţe economice; -vechime în speci-
alitate: minim 6 ani şi 6 luni. Înscrieri 
în perioada: 21.11.2017-27.11.2017, 
zilnic, între orele 07.30-09.00 şi 13.00-
14.30, la sediul unităţii; -Proba scrisă: 
11.12.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu: 14.12.2017, ora 10.00. Infor-
maţii suplimentare: la sediul unităţii, 
la telefon: 0249.512.880, interior: 190, 
pe: www.smcaracal.webs.com

l Filiala Județeană Prahova a 
Asociației Comunelor din România, 
CIF: 17415800, cu sediul în comuna 
Cornu, județul Prahova, nr.750, 
adresa de contact: Comuna Blejoi, 
sat Blejoi, nr.1003, județul Prahova, 
te lefon/fax:  0244.410.660 ş i 
0244.410.445, e-mail: acorpra-
hova2017@yahoo.com, organizează, 
începând cu 14 decembrie 2017, 
concurs pentru ocuparea unui număr 
de 4 posturi vacante de auditor 
public intern -personal contractual. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
Probele de concurs: -Proba scrisă- 14 
decembrie 2017, ora 10.00; -Proba 
interviu se va anunța ulterior; -Inter-
viul de avizare se va anunța ulterior. 
Depunerea dosarelor se va face în 
perioada 21 noiembrie-6 decembrie 
2017, între orele 8.00-13.00, la sediul 
comunei Blejoi, județul Prahova, 
telefon: 0244.410.445, 410.660, inte-
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rior: 116; -Selecția dosarelor va avea 
loc în data de 8 decembrie 2017. 
Data și ora probei de interviu și a 
interviului de avizare se vor anunța 
prin publicare la sediul Comunei 
Blejoi, sat Blejoi, nr.1003, o dată cu 
anunțarea rezultatelor probei anteri-
oare. Condiții generale de partici-
pare: Toţi candidaţii vor îndeplini 
condiţiile generale prevăzute de art.3 
din HG nr.286/2011, Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiții specifice: 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență profil 
economic,  jur idic ,  inginerie 
(Construcții civile și industriale, 
Inginerie civilă, Inginerie urbană și 
dezvoltare regională, Arhitectură și 
urbanism, Ingineria sistemelor, 
calculatoarelor și tehnologia infor-
mației); -vechime în specialitatea 
studiilor necesare -minim 3 ani; 
-posesor de permis de conducere, 
categoria B. Condiţiile de participare 
la concurs și bibliografia se afișează 
la sediul Comunei Blejoi, judeţul 
Prahova și pe site-ul UAT Blejoi, 
www.primariablejoi.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Comunei Blejoi și la numărul de 
telefon: 0244.410.445, interior: 116.

l Primăria Comunei Vadu Izei, 
județul Maramureș, cu sediul în 
localitatea Vadu Izei, Nr.161, județul 
Maramureș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale de execuție vacante de: -Șofer, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă, în data de 14.12.2017, 
ora 10.00; -Proba interviu, în data de 
15.12.2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
Condiții generale: cele prevăzute de 
art.3 din HG nr.286/2011. Condiții 
specifice: -Studii medii; -Să nu aibă 
cazier; -Apt din punct de vedere fizic; 
-Permis de conducere minim cate-
goria B; -Să posede cunoștinţe de 
mecanică auto; -Experienţa și 
permisul de conducere cu toate cate-
goriile constituie un avantaj. Candi-
dații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 06.12.2017, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Comunei Vadu Izei, 
județul Maramureș. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Vadu Izei, 
județul Maramureș, persoană de 
contact: Boșca Ioan, telefon: 
0262.330.103, e-mail: vaduizeipri-
maria@yahoo.com.

l Primăria Comunei Andreiașu de 
Jos, Judeţul Vrancea, organizează la 
sediul său din comuna Andreiașu de 
Jos, judeţul Vrancea, în ziua de 
07.12.2017, ora 10.00 (proba scrisă) și 
ora 14.00 (interviul), concurs pentru 
ocuparea următoarei functii contrac-
tuale de execuție temporar vacante 
de: -Șofer II, în cadrul Comparti-
mentului Administrativ- 1 post. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute la art.3 
din HG nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
pentru postul de șofer II, în cadrul 
Compartimentului Administrativ: 
-Studii medii; -Atestat pentru trans-
port rutier persoane în termen de 
valabilitate; -Permis categoria D în 
termen de valabilitate; -Vechime în 
muncă: minim 10 ani; -Certificat 
medical de atestare a stării de sănă-

tate corespunzătoare funcției pentru 
care candidează. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune la 
sediul instituţiei în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicare. Condiţiile 
de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul Primăriei 
Andreiașu de Jos, județul Vrancea. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0374.054.984.

l Serviciul Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice, cu sediul în 
localitatea Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr.28, judeţul Hunedoara, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
v a c a n t e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011: -Numele funcţiei: 
inspector de specialitate debutant- 1 
post contractual vacant. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 14.12.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 18.12.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, în domeniul istorie; -cunoștințe 
în operare pe calculator și activități 
de promovare; -cunoașterea unei 
limbi de circulație internațională: 
nivel avansat; -nu se cere vechime în 
specialitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul din 
localitatea Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr.28, Camera 24. Relaţii supli-
mentare la sediul Serviciului Public 
de Administrare a Monumentelor 
Istorice, localitatea Deva, str.1 
Decembrie 1918, nr.28, Camera 24, 
persoană de contact: Bogdănescu 
Iulius, telefon: 0254.211.350, interior: 
164 sau 0731.380.111, e-mail: 
cjsarmi@yahoo.ro.

l Primăria Comunei Sânzieni, cu 
sediul în localitatea Sânzieni, str.
Principală, nr.337, judeţul Covasna, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Referent IA, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.12.2017, 
ora 10.00; -Interviul în data de 
15.12.2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii medii cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitate minim 
5 ani; -cunoștințe operare calculator; 
-îndeplinește condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale; -are o stare de sănătate cores-
punzătoare funcţiei contractuale 
pentru care candidează, atestată pe 
bază de examen medical de speciali-
tate. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de 06.12.2017, ora 14.00, la 
sediul Primăriei Comunei Sânzieni. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Sânzieni, persoană de 
contact: Bandi Levente, telefon: 
0730.584.174, fax: 0267.366.019, 
e-mail: blevi@consloc.ro.

l Spitalul Orășenesc Făurei, cu 
sediul în localitatea Făurei, strada 
Păcii, numărul 6, judeţul Brăila, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Asistenţi generaliști, 
posturi vacante contractual perioadă 
nedeterminată: trei posturi; -Infir-
mieră, post vacant contractual peri-
oadă nedeterminată: un post; 
-Îngrijitoare, post vacant contractual 
perioadă nedeterminată: un post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.12.2017, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 

14.12.2017, ora 14.30 (dacă este 
cazul). Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Asis-
tenţi generaliști: -studii: diplomă 
studii postliceale; -vechime: fără 
vechime; -certificat de membru 
OAMGMAMR. Infirmiere și îngriji-
toare: -studii: diplomă studii medii; 
-vechime: fără vechime; -certificat de 
absolvire curs infirmiere organizat de 
OAMGMAMR sau de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului 
Orășenesc Făurei, strada Păcii, 
numărul 6. Relaţii suplimentare la 
sediul: Compartimentul RUNOS al 
spitalului, persoană de contact: 
S m o c h i n a  L u c i c a ,  t e l e f o n : 
0239.661.390, fax: 0239.661.332, 
e-mail: spit_or_faurei@yahoo.com 

l Institutul Național de Endocrino-
logie „C.I.Parhon”, cu sediul în 
București, b-dul Aviatorilor, nr.34-38, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante în conformitate 
cu prevederile HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare: -1 post asistent medical prin-
cipal generalist, nivel studii S, 
vechime 5 ani ca asistent medical 
-perioadă nedeterminată; -1 post 
asistent medical principal generalist, 
nivel studii PL, vechime 5 ani ca 
asistent medical -perioadă nedeter-
minată; -1 post asistent medical 
generalist, nivel studii PL, vechime 6 
luni în specialitate -perioadă nedeter-
minată; -1 post asistent medical 
principal radiologie, nivel studii PL, 
vechime 5 ani ca asistent medical 
-perioadă nedeterminată; -1 post șef 
serviciu la serviciul de management 
al calității serviciilor medicale, nivel 
studii S, vechime în specialitate 6 ani 
și 6 luni (economist IA) -perioadă 
nedeterminată; -1 post șef birou 
achiziții publice, contractare, nivel 
studii S, vechime în specialitate 6 ani 
și 6 luni (economist IA, inginer IA, 
consilier juridic IA) -perioadă nede-
terminată; -1 post referent I în biroul 
de evaluare și statistică medicală, 
nivel studii M, vechime în speciali-
tate 3 ani și 6 luni -perioadă nedeter-
minată; -1 post arhivar, nivel studii 
M, vechime în activitate 6 luni -peri-
oadă nedeterminată. Concursul se va 
desfășura la sediul unității din b-dul 
Aviatorilor, nr.34-38, conform calen-
darului următor: -07 decembrie 2017 
-selecția dosarelor; -12 decembrie 
2017, ora 13.00 -proba scrisă; -14 
decembrie 2017, ora 13.00 -interviul. 
Data-limită pentru depunerea dosa-
relor la concurs -05 decembrie 2017, 
ora 14.00. Relații suplimentare 
-Serviciul RUNOS, tel.021.317.20.41, 
int.258. 

l Institutul Național de Endocrino-
logie „C.I.Parhon”, cu sediul în Bucu-
rești, b-dul Aviatorilor, nr.34-38, sector 
1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții contrac-
tuale temporar vacante în conformi-
tate cu prevederile HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare: 
-1 post îngrijitoare bloc operator, nivel 
studii G, fară vechime -perioadă deter-
minată. Concursul se va desfășura la 
sediul unității din b-dul Aviatorilor, 
nr.34-38, conform calendarului 
următor: -29 noiembrie 2017 -selecția 
dosarelor; -05 decembrie 2017, ora 
13.00 -proba scrisă; -07 decembrie 
2017, ora 13.00 -interviul. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la concurs 
-28 noiembrie 2017, ora 14.00. Relații 
suplimentare -Serviciul RUNOS, 
tel.021.317.20.41, int.258. 

l Școala Gimnazială Movilița, cu 
sediul în localitatea Movilița, judeţul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Îngrijitor grădiniță: 0,5 
normă, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.12.2017, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 
15.12.2017, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): studii medii; 
-vechime (obligatoriu): nu este nece-
sară vechimea în muncă; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de 
exerciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; -îndeplinește condițiile de 
studii și, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. 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 Școlii Gimnaziale Movilița. 
Relaţii suplimentare la sediul: Școala 
Gimnazială Movilița, persoană de 
contact: Gherghinoiu Loreta, telefon: 
0766.771.492, fax: 0237.678.757, 
e-mail: scoala_movilita@yahoo.com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.9-11, 
organizează concurs în data de 
15.12.2017 pentru ocuparea unui 
post temporar vacant de șofer II la 
Serviciul administrativ, aproviziona-
re-transport, pe durată determinată. 
Condiţii de participare: -diplomă de 
absolvire a învăţământului mediu 
sau profesional; -permis de condu-
cere pentru șofer, categoria B. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina, la data menţionată mai sus, 
începând cu ora 9.00, pentru proba 
scrisă, iar interviul în a doua zi lucră-
toare de la susţinerea probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului și trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
la art.6 din HG nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Bibliografia și tematica de 
concurs sunt afișate la sediul unităţii 
și pe site-ul spitalului (www.spjsla-
tina.ro). Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS 
sau la nr.de telefon: 0349.802.550.

l Consiliul Local al Municipiului 
Baia Mare, în calitate de autoritate 
publică tutelară a RA Ocolul Silvic 
Municipal Baia Mare, organizează, 
în baza OUG nr.109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a întreprin-
derilor publice, procedura de selecţie 
prealabilă pentru patru membri ai 
Consiliului de Administraţie al 
Ocolului Silvic Municipal Baia Mare. 
Condiţii de înscriere: -cetăţenie 
română și domiciliul în România; 
-cunoașterea limbii române, scris și 
vorbit; -stare de sănătate corespunză-
toare funcției pentru care candi-
dează; -studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -să îndepli-
nească condițiile prevăzute la arti-
colul 6 din OUG nr.109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a întreprin-
derilor publice; -să nu facă parte din 
mai mult de alte 2 consilii de admi-
nistraţie ale unor regii autonome sau 
societăţi comerciale. Condiții speci-
fice pentru un membru, reprezentant 
al autorității publice tutelare: 
minimum 5 ani experiență în dome-
niul de activitate al regiei autonome 
și/sau în activitatea de administrare 
de societăți comerciale ori regii auto-
nome. Condiții specifice pentru trei 
membri: experiență în administrarea 
sau managementul unor regii auto-
nome sau societăți comerciale, 
inclusiv societăți din sectorul privat. 
Depunerea dosarelor se poate face 
până la data de 4 decembrie 2017, la 
Registratura Primăriei Municipiului 
Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, 
nr. 37. Informațiile privind docu-
mentele necesare pentru depunerea 
candidaturii și criteriile de evaluare 
și selecție se vor afișa la sediul Primă-
riei Municipiului Baia Mare, pe 
pagina de internet a RA Ocolul Silvic 
Municipal Baia Mare (www.osmba-
iamare.ro) și pe cea a autorității 
locale (www.baiamare.ro). Relații 
suplimentare se pot obține la telefon: 
0 2 6 2 . 2 1 1 . 0 0 1 / 1 9 5  s a u 
e-mail: resurse@baiamare.ro.

l Primăria comunei Piatra, județul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant de Muncitor necalificat din 
cadrul Compartimentului adminis-
trativ, conform HG nr. 286/2011. 
Concursul se organizează astfel: 
Proba scrisă în data de 15 decembrie 
2017, ora 10.00; Proba practică în 
data de 15 decembrie 2017, ora 
13.00; Proba interviu în data de 18 
decembrie 2017, ora 10.00. Condiții 
de participare la concurs: studii 
generale sau medii; nu necesită 
vechime; condiţiile prevăzute de art.3 
din HG nr. 286/2011 cu modificările 
și completările ulterioare. Dosarele 
candidatilor vor fi depuse până la 
data de 06.12.2017, la sediul Primă-
riei comunei Piatra. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon: 
0247.361.103 și/sau la sediul institu-
ției.

CITAȚII  
l Se citeaza Radu Dumitru, domici-
liat în Mizil, str. Valea Jiului nr. 7 bis, 
jud. Prahova, parat în cauza ce 
formeaza obiectul dosarului nr. 
1555/259/2017, având ca obiect 
divorț, aflat pe rolul Judecătoriei 
Mizil cu termen de judecată la data 
de 05.12.2017.

l Pârâtul Agafiței Ioan-Ciprian este 
chemat la Judecătoria Iași la 
06.12.2017, ora 8.30, C25M, în proces 
cu reclamanta Agafiței Ramona-Pe-
tronela, în dosar nr. 9036/245/2017, 
având ca obiect: divorț cu minori, 
exercitarea autorității părintești, 
stabilire domiciliu minori, pensie de 
întreținere.

l Se  c i tează  pârâtu l  Gibă 
Constantin Sorin, cu domiciliu în 
comuna Umbrărești, sat Umbrărești 
Vale, str. Nichita Stănescu, nr 307, 
județul Galați, la Judecătoria Rm. 
Vâlcea, în dosarul nr. 4045/288/2017, 
obiect uzucapiune, cu termen în 
14.12.2017, în proces cu Gibă Florea.  

l Se citează pârâtul Iliuţă Constantin, 
domiciliat în Iași, str. Clopotari 11, bl. 
628, sc. B, et. 1, ap. 3, jud. Iași, în 
Dosar nr. 12649/245/2016, termen 
14.12.2017, Complet C02, ora 8.30, 
Judecătoria Iași, în contradictoriu cu 
Iliuţă Oana, pentru divorţ cu minori.
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l Simon Mihaela în calitate de 
pârâtă, în proces cu S.C. Fire Credit 
S.R.L., este chemată în data de 5 dec. 
2017, la Judecătoria Iași, în Dosarul 
nr. 21471/245/2017, având obiect 
cerere cu valoare redusă.

l Horvat Ghizela Angelica, cu domi-
ciliul în Baia Mare, Str.Melodiei, nr.4, 
ap.5, este citată să se prezinte la 
Tribunalul Maramureș, camera 30, 
sediu Crișan 3, complet civil nr.6n-
apel, în data de 16.01.2018, ora 8.30, 
în calitate de intimat, în proces cu 
Municipiul Baia Mare prin primar, în 
calitate de reclamant în dosar 
nr.3000/182/2016, având ca obiect 
pretenţii.

l Numitul Gantoi Constantin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în locali-
tatea Bucureșt i ,  Str.Drumul 
Murgului, nr. 36, Bl.55A, Sc.1, Ap.3, 
este citat la Judecătoria Sectorului 3 
pe data de 11.12.2017, ora 08.30, 
completul C1, camera 37, în calitate 
d e  i n t i m a t  î n  d o s a r u l  c i v. 
nr.16232/301/2017, în procesul de 
declarare judecătorească a morţii cu 
petentul Gantoi Ilie.

l Numita Doncea Niculina, fostă 
Zamfir, este citată pentru data de 
28.11.2017, la Judecătoria Caracal, 
în dosar nr. 2104/207/2017, ora 8.30, 
complet 5, având ca obiect partaj 
bunuri comune, în calitate de pârâtă

l Se citează Mihalca Ioan, în calitate 
de pârât în dosarul nr. 22/265/2016 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Sîngeorzan Raveca, având ca obiect 
succesiune, întăbulare, cu termen la 
18.01.2018

l Se citează numiții Rus Maria, 
Morar Mihai, Morar Senia, Morar 
Liviu, Morar Maria, Scai Mihaila și 
Lupsan Marioara, în calitate de 
pârâți în dosarul nr. 1257/265/2014 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Solcan Reghina, Anca Olimpia ș.a., 
având ca obiect partaj, validare 
contract, ș.a., cu termen la 12.12.2017

l Se citează numiții Pinti Nistor 
Maria, Granciu Floarea cas Chitul, 
Granciu Firoana, Granciu Ioan, 
Granciu Vasile, Granciu Rodovica, 
Granciu Nastasia, Granciu Augustin, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 
421/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Salvan Ioan și Salvan 
Elena, având ca obiect uzucapiune, 
ș.a., cu termen la 12.12.2017

l Numitul Fekete Csaba, fiul lui 
Fekete Mihaly și Fekete Aranca, fost 
cu domiciliul în Bistrița, B-dul 
Decebal, nr. 17, sc. A, ap. 7, jud. 
Bistrița-Năsăud, este citat pentru 
ziua de 06.12.2017 la Tribunalul 
Bistrița-Năsăud în dosarul nr. 
5283/190/2016 în proces cu Kocis 
Edit, pentru declararea judecăto-
rească a morții.

l Subscrisul Centrul Român Pentru 
Administrarea Drepturilor Artiștilor 
Interpreţi - CREDIDAM, cu sediul 
în Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, 
București, reprezentat prin director 
general Ştefan Gheorghiu, în cali-
tate de reclamant în dosarul nr. 
18663/3/2017, aflat pe rolul Secţiei a 
V-a Civile a Tribunalului București, 
având ca obiect drepturile conexe 
datorate artiștilor interpreţi, cităm 
pârâta, FAM COSTIN SRL, cu 
sediul social în Mun. Baia Mare, str. 
Victoriei, nr. 132, jud Maramureș, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n u m ă r u l 
J24/306/1994 CUI 5534140, să se 
prezinte la termenul de judecată din 
data de 21.12.2017, cam. 101, PI 1, 
ora 08:30.

DIVERSE  
l SC Custodia Group SRL din 
Bucuresti, Drumul Taberei 57, titular 
al planului PUZ GLINA, T5/11, P 34 
-hale productie, depozitare, birouri, 
anunta publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de incadrare si 
luarii deciziei de adoptare a planului 
propus, fara aviz de mediu, in cadrul 
sedintei Comitetului Special Consti-
tuit din data de 20.09.2017. Comen-
tarii privind decizia etapei de 
incadrare se primesc in scris la sediul 
A.R.P.M.B., in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului.

l Via Insolv SPRL  Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei 
nr.933  din data de  01.11.2017, 
pronunţată de Tribunalul Prahova, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal - Biroul fali-
ment, în dosarul  7748/105/2016, 
anunţă intrarea în faliment prin 
procedura simplificată  a debi-
toarei Concordia Com SRL, Ploiesti, 
str. Vasile Lupu, nr. 36, jud. Prahova, 
J29/995/1991, CUI RO1343937. Ter
menul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor 
nascute in cursul procedurii 
este  15.12.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor este 
22.12.2017. Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv consolidat 
este 15.01.2018.  

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Activ Invest 
Construct SRL desemnat prin hota-
rarea nr.6618 din data de 15.11.2017, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
21300/3/2017, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Activ 
Invest Construct SRL, cu sediul in 
București Sectorul 5, Str. G-Ral A. 
Demosthene, Nr. 19, Etaj P, CUI  
11601529, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/2901/1999. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta impotriva 
Activ Invest Construct SRL vor 
formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului 
București - secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr.21300/3/2017, in 
urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 03.01.2018; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-
lului  pre l iminar  de  creante 
22.01.2018; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului defi-
nitiv la 06.02.2018; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a credito-
rilor 01.02.2018, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la 
data de 27.11.2017, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Neagu Victor, având domiciliul în 
județul Ilfov, oraș Popești Leordeni, 
str.Oituz, nr.51, titular al planului 
P.U.Z.-construire ansamblu locuințe 
individuale și funcțiuni complemen-
tare P+1E+M, amenajare circulații, 
utilități, localitatea Berceni, județ 
Ilfov, T4, P 15/2/18, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului Favorabil 
pentru PUZ-construire locuințe indi-
viduale P+1E+M. Documentația a 
fost afișată pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Județean Ilfov și a 
fost discutată în sedința CATU-nr. 
8C din data de 23.05.2017. Observații 
/comentarii și sugestii se primesc în 

scris la Biroul de Urbanism în cadrul 
Consiliului Județean Ilfov, cu sediul 
în municipiul București ,  str. 
Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1 (tel. 
021/212.56.93), în termen de 12 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
țului ,  începând cu  data  de 
15.11.2017.

l Ilie Cristian-Alexandru având 
domiciliul în municipiul București, 
sectorul 4, str.Tudor Arghezi, nr.40, 
a p . 4  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.D.-construire locuință P+M, puț, 
fosă, împrejmuire teren, localitatea 
Berceni, județ Ilfov, T39, P 119/3/30 
lot 2,  anunță publicul interesat 
asupra   depunerii solicitării de obți-
nere a avizului Favorabil pentru 
PUD-construire locuinta P+M, 
împrejmuire teren, puț, fosă. Docu-
mentația a fost afișată pentru consul-
tare pe site-ul Consiliului Județean 
Ilfov. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la Biroul 
de Urbanism în cadrul  Consiliului 
Județean Ilfov, cu sediul în munici-
piul București, str. Gheorghe Manu, 
nr. 18, sector 1 (tel. 021/212.56.93), în 
termen de 12 zile  calendaristice de la 
publicarea anunțului, începând cu 
data de 15.11.2017. 

l Lambru Adriana-Florentina 
având domiciliul în municipiul 
București, sectorul 4, str.Frumușani, 
nr.7, bl.63, sc.3, ap.33 titular al 
planului P.U.D.-construire locuinta 
P, puț, fosă, împrejmuire teren, loca-
litatea Berceni, județ Ilfov, T39, P 
119/3/30 lot 4,  anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului Favorabil pentru 
PUD-construire  locuință P, împrej-
muire teren, puț, fosă. Documentația 
a fost afișată pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Județean Ilfov. 
Observații/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la Biroul de Urba-
nism în cadrul  Consiliului Județean 
Ilfov, cu  sediul în municipiul Bucu-
rești, str.Gheorghe Manu, nr.18, 
sector 1 (tel.021/212.56.93), în termen 
de 12 zile  calendaristice de la publi-
carea anunțului, începând cu data de 
15.11.2017.

l Savulescu Alexandra având domi-
ciliul în municipiul București, 
sectorul 6, str.Malinului, nr.5, bl.12B, 
sc.1, ap.1 titular al planului 
P.U.D.-construire locuință P+M, puț, 
fosă, împrejmuire teren, localitatea 
Berceni, județ Ilfov, T39, P 119/3/30 
lot 3, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obți-
nere a avizului Favorabil pentru 
PUD-construire  locuință P+M, 
împrejmuire teren, puț, fosă. Docu-
mentația a fost afișată pentru consul-
tare pe site-ul Consiliului Județean 
Ilfov. Observatii/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la Biroul 
de Urbanism în cadrul  Consiliului 
Județean Ilfov, cu  sediul în munici-
piul București, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, sector 1 (tel.021/212.56.93), în 
termen de 12 zile calendaristice de la 
publicarea anunțului, începând cu 
data de 15.11.2017.

l Petre Mihai, având domiciliul în 
județul Ilfov, comuna Berceni, sat 
Berceni, Bld.1Mai, nr.279, titular al 
planului P.U.Z.-construire locuințe 
individuale și funcțiuni complemen-
tare P+1E+M, amenajare circulații și 
utilități, localitatea Berceni, T16, P 
41/2/5,6,7,10,11, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu și 
declanșarea etapei de încadrare. 
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 09:00-11:00. Observații și 

sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M.I. în termen de 15 zile de la 
data publicării anunțului.
  
l Dima Ileana, având domiciliul în 
municipiul București, Şos.Pante-
limon, nr.354, bl.2, ap.296,    titular al 
planului P.U.Z.-construire locuințe 
individuale și funcțiuni complemen-
tare P+1E+M, amenajare circulații și 
utilități, localitatea Berceni, T11, 
P31/18,19,20,  anunță publicul inte-
resat   asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu și 
declanșarea etapei de încadrare. 
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 09:00-11:00. Observații și 
sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M.I. în termen de 15 zile de la 
data publicării anunțului.

l State Elena, având domiciliul în 
județul Ilfov, comuna Vidra, str.
Câmpului, nr.40, titular al planului 
P.U.Z.-construire locuințe indivi-
duale și funcțiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulații și 
utilități, localitatea  Berceni, T17, 
P43/1/38,39,40,41,  anunță publicul 
interesat   asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu și 
declanșarea etapei de încadrare. 
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 09:00-11:00. Observații și 
sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M.I. în termen de 15 zile de la 
data publicării anunțului.

l Creanga Ionuț-Marius, având 
domiciliul în municipiul București, 
sector 3, str.Soldat Niculae T.Sebe, 
titular al planului P.U.Z.-lotizare cu 
funcțiunea zonă de locuințe, comerț, 
servicii, branșamente electrice, utili-
tăți și împrejmuire, localitatea  Vidra, 
T5, P36/1/2/14,15,  anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu și 
declanșarea etapei de încadrare. 
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 09:00-11:00. Observații și 
sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M.I. în termen de 15 zile de la 
data publicării anunțului.

SOMAȚII  
l Somație,  Prin prezenta aducem la 
cunoștinţă tuturor celor interesaţi a 
face opoziţie la constatarea dreptului 
de proprietate ca efect al prescripţiei 
achizitive al petenţilor DIEA 
AUREL și DIEA SIMONA-IOANA 
(ambii cu domiciliul în Com. Bran, 
Sat. Sohodol, Str. Primar Nicolae 
Ivănoiu, Nr. 5, Jud. Brașov), asupra 
imobilelor înscrise:  în CF cu nr. 
107301 Râșnov (cu nr. CF vechi 
9282), sub. nr. top. 6061, constituit 
din livadă (fânaţ în realitate) supra-
faţă de 4309 m.p., a cotei de 12/36 a 
proprietarului tabular de la B1 
Pușcariu Maria; a cotei de 4/36 a 
proprietarului tabular de la B2 
Pușcariu Ioan; a cotei de 4/36 a 
proprietarului tabular de la B3 
Pușcariu Iosif; a cotei de 4/36 a 
proprietarului tabular de la B4 
Pușcariu Reveica și a cotei de 3/36 a 
proprietarului tabular de la B5 Elena 
A. Şaramet; în CF cu nr. 107303 
Râșnov (cu nr. CF vechi 3154), sub 
nr.top. 6095, constituit din livadă 
(fânat în realitate) suprafață de 
24541 mp;  în CF cu nr. 112913 
Râșnov (cu nr. CF vechi 3154), sub 

nr.top.6096, constituit din livadă 
(fânaț în realitate) suprafață de 
10565mp;  în CF cu nr. 107304 
Râșnov (cu nr. CF vechi 3030), sub 
nr. top 6098, constituit din livadă 
(fânaț în realitate) suprafață de 
11191 mp;  în CF cu nr. 107300 
Râșnov (cu nr. vecho 3009), sub nr. 
top 6097, constituit din livadă (fânaț 
în realitate) suprafață de 6108 mp; că 
sunt invitaţi la Judecătoria Zărnești 
în data de 11.01.2018, ora 09:00 (C6/ 
SALA 2). Dosar nr. 2434/338/2017

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Ana Teleferic S.A., 
persoană juridică română cu sediul 
în Poiana Brașov, Hotel Sporturilor, 
judeţul Brașov, număr de ordine în 
Registrul Comerţului Brașov 
J08/988/1998, CUI RO8698066, 
convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor societăţii 
Ana Teleferic S.A. în data de 21 
decembrie 2017, ora 10.00, la sediul 
societăţii din Poiana Brașov, Hotel 
Sporturilor, judeţul Brașov, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă 04 
decembrie 2017, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea Proiectului 
de fuziune din 30.10.2017, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a,  nr.  4335 din 
14.11.2017, privind fuziunea prin 
absorbţia de către Societatea Ana 
Teleferic S.A., cu sediul în Poiana 
Brașov, Hotel Sporturilor, judeţul 
Brașov, număr de ordine în Registrul 
Comerţului Brașov J08/988/1998, 
CUI RO8698066 (Societatea Absor-
bantă), a Societății Ana Electric S.A., 
cu sediul în București, bdul Poligra-
fiei, nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 14, sector 
1, număr de ordine în Registrul 
Comerţului J40/24307/1994, CUI 
6641365 (Societate Absorbită).
2. Aprobarea fuziunii prin absorbţia 
de către Societatea Ana Teleferic 
S.A., cu sediul în Poiana Brașov, 
Hotel Sporturilor, judeţul Brașov, 
număr de ordine în Registrul Comer-
ţului Brașov J08/988/1998, CUI 
RO8698066 (Societatea Absorbantă), 
a Societății Ana Electric S.A., cu 
sediul în București, bdul Poligrafiei, 
nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 14, sector 1, 
număr de ordine în Registrul Comer-
ţului J40/24307/1994, CUI 6641365 
(Societate Absorbită). 3. Aprobarea 
datei la care va produce efecte fuzi-
unea prin absorbţie a societăţii Ana 
Electric S.A. de către societatea Ana 
Teleferic S.A., în conformitate cu 
prevederile art. 249 lit. b) din Legea 
31/1990 privind societăţile comer-
ciale și conform proiectului de 
fuziune. 4. Eliminarea prevederilor 
referitoare la Societatea Absorbită 
din preambulul Actului constitutiv al 
societăţii Ana Teleferic S.A. și înlocu-
irea cu numele și datele noului acţi-
onar majoritar, ca urmare a fuziunii: 
Societatea Ana Hotels S.A., înregis-
trată în Registrul Comerţului Bucu-
rești sub nr. J40/7935/1993, cod unic 
de înregistrare RO5479061, cu sediul 
social în București, b-dul Poligrafiei 
nr. 1 C, etaj 1, Biroul nr. 9, sector 1. 5. 
Aprobarea modificării capitalului 
social al Societăţii Ana Teleferic S.A., 
ca urmare a fuziunii, astfel: Întrucât 
Societatea Absorbită deţinea titluri 
de participare la Societatea Absor-
bantă, Ana Teleferic S.A. dobândește 
propriile acţiuni, astfel că aceste 
acţiuni trebuie anulate potrivit dispo-
ziţiilor legale și conform procedurii 
descrise în Proiectul de fuziune. Ca 
urmare, capitalul social al societăţii 
Ana Teleferic SA, în valoare de 
4.454.384,20 lei înainte de fuziune, se 
va reduce ca urmare a fuziunii cu 
suma de 4.204.729,30 lei, reprezen-
tând un număr de 42.047.293 acţiuni 
anulate, cu o valoare nominală de 0,1 
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lei fiecare. În acelaşi timp, ca urmare 
a fuziunii, capitalul social al socie-
tăţii Ana Teleferic S.A. se va majora 
cu suma de 3.678.295 lei, prin 
emiterea unui număr de 36.782.950 
acţiuni nominative, ce vor fi alocate 
către acţionarii Societăţii Absorbite. 
Prin urmare, capitalul social al socie-
tăţii Ana Teleferic S.A. rezultat în 
urma fuziunii, va fi de 3.927.949,90 
lei, constând într-un număr de 
39.279.499 acţiuni nominative, 
fiecare având o valoare nominală de 
0,1 lei.  6. Aprobarea modificării art. 
5 alin. (1) al Actului constitutiv al 
societăţii Ana Teleferic S.A., ca 
urmare a fuziunii, cu structura actu-
alizată a capitalului social şi acţiona-
riatului societăţii Ana Teleferic S.A., 
cu indicarea noului acţionar majo-
ritar şi acţionari lista, astfel: „Arti-
colul 5– Capitalul social, patrimoniul 
şi acţiunile. (1) Capitalul social total 
al Ana Teleferic SA  este în sumă de 
3.927.949,90  lei, fiind divizat în 
39.279.499 acţiuni nominative cu o 
valoare de 0,1 lei fiecare, astfel: -Ana 
Hotels SA deține un număr de 
28.958.603 acțiuni, având o valoare 
nominală totală de 2.895.860,30 lei, 
reprezentând 73,7376% din capitalul 
social; -ALȚI ACȚIONARI tip lista, 
persoane fizice şi juridice, deţin 
10.320.896 acţiuni, cu o valoare 
nominală totală de 103.208.960, 
reprezentând 26,2624% din capitalul 
social.” 7. Desemnarea reprezentan-
tului acţionarilor în vederea execu-
tării fuziunii şi a îndeplinirii tuturor 
actelor juridice şi formalităţilor 
legale ce ţin de operaţiunea de 
fuziune prin absorbţie aprobată, 
pentru semnarea actului constitutiv 
actualizat ca urmare a modificărilor 
propuse, pentru semnarea documen-
telor şi depunerea lor la Oficiul 
Registrului Comerţului Braşov şi la 
Tribunalul Braşov. În cazul în care 
nu sunt îndeplinite condiţiile legale 
de desfăşurare a adunării generale 
extraordinare a acţionarilor, a doua 
adunare generală extraordinară va fi 
convocată pentru data de 22 decem-
brie 2017, în acelaşi loc, la aceeaşi 
oră, cu aceeaşi ordine de zi. Consiliul 
de Administraţie al Societăţii Ana 
Teleferic S.A. prin Iuga Vasile, Preşe-
dinte al Consiliului de Administraţie.

l Administratorul unic  al  societăţii 
Ana Electric S.A., cu sediul în Bucu-
reşti, bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, 
biroul nr. 14, sector 1, număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
J40/24307/1994, CUI 6641365 (Soci-
etatea), convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor la 
data de 21 decembrie 2017, ora 9.00, 
la sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înscrişi în Registrul consolidat 
al acţionarilor la data de referinţă de 
04.12.2017, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Aprobarea Proiectului de 
fuziune din 30.10.2017, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a,  nr.  4335 din 
14.11.2017, privind fuziunea prin 
absorbţia de către Societatea Ana 
Teleferic S.A., cu sediul în Poiana 
Braşov, Hotel Sporturilor, judeţul 
Braşov, număr de ordine în Registrul 
Comerţului Braşov J08/988/1998, 
CUI RO8698066 (Societatea Absor-
bantă), a Societății Ana Electric S.A., 
cu sediul în Bucureşti, bdul Poligra-
fiei, nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 14, sector 
1, număr de ordine în Registrul 
Comerţului J40/24307/1994, CUI 
6641365 (Societate Absorbită). 2. 
Aprobarea fuziunii prin absorbţia de 
către Societatea Ana Teleferic S.A., 
cu sediul în Poiana Braşov, Hotel 
Sporturilor, judeţul Braşov, număr de 
ordine în  Registrul Comerţului 
Braşov  J /08 /988 /1998 ,  CUI 
RO8698066 (Societatea Absorbantă), 
a Societății Ana Electric S.A., cu 
sediul în Bucureşti, bdul Poligrafiei, 

nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 14, sector 1, 
număr de ordine în Registrul Comer-
ţului J40/24307/1994, CUI 6641365 
(Societate Absorbită). 3. Aprobarea 
datei la care va produce efecte fuzi-
unea prin absorbţie a societăţii Ana 
Electric S.A. de către societatea Ana 
Teleferic S.A., în conformitate cu 
prevederile art. 249 lit. b) din Legea 
31/1990 privind societăţile şi conform 
proiectului de fuziune. 4. Desem-
narea  reprezentantului acţionarilor 
pentru perfectarea documentelor şi 
înregistrarea lor la Oficiul Registrului 
Comerţului competent. În cazul în 
care nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale de desfăşurare a adunării 
generale, a doua adunare generală 
extraordinară este convocată pentru 
data de 22 decembrie 2017, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine 
de zi. Societatea Ana Electric S.A. 
Administrator unic Taban Ion.

LICITAȚII  
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, 
organizează licitaţie publică deschisă 
în data de 22.11.2017, orele 10.00 
pentru vânzare teren în suprafaţă de 
728 mp pe care se află o construcţie 
proprietate privată, situat în locali-
tatea Miroslava. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 21.11.2017, 
orele 16.00. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achiziţii Publice 
din cadrul Primăriei comunei Miro-
slava, judeţul Iaşi. Costul Caietului 
de sarcini este de 50 Lei.

l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in 
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 
700310, organizeaza la sediul sau 
procedura de „licitatie deschisa”, cu 
oferte de pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului „ autobascu-
lanta cu sarcina utila de 10 
tone”. Procedura de achizitie se va 
desfasura conform prevederilor 
“Regulamentului privind organizarea 
si desfasurarea achizitiilor” al SC 
Citadin SA Iasi. Pentru participare la 
procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile 
cerute in "Documentatia de achizitie". 
Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.cita-
dinis.ro si va fi accesata pana pe data 
de 29.11.2017 pe baza de cod unic de 
acces, ce va fi comunicat doar persoa-
nelor care solicita in scris accesul la 
documentatie cu date de identificare 
clara si cu declaratie pe propria 
raspundere privind siguranta infor-
matiilor pentru evitarea introducerii 
unor virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel 
mai scazut. Documentatia de ofertare 
va fi depusa la sediul SC Citadin SA 
pana la data de 04.12.2017 ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la 
data de 04.12.2017, ora 12:00, la sediul 
S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot obtine 
la tel.: 0232-240.887, fax: 0232-
240.884.

l SC Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezen-
tand teren/constructii inscris in C.F. 

nr. 30101/Slatina - Timis, nr. top: 31 - 
Sadova Veche, Cad: C1, Top: 31, aflat 
in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situat adminis-
trativ in Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic " Statie distributie carburanti". 
Pretul de pornire al licitatiei  este de 
100% din pretul de evaluare, respectiv 
1.405.456 Lei + T.V.A, (echivalentul a 
302.900 EUR, la cursul BNR de azi, 
17.11.2017, 1 euro = 4,6400 Lei). Caie-
tele de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caietelor 
de sarcini fiind de 1.000 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
29.11.2017, orele 13.00, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Ged 
- Oil Company SRL desemnat prin 
Sentinta nr. 6046 din data de 
25.06.2015, pronuntata in Dosar nr. 
37265/3/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin 
licitatie publica a bunului mobil aflat 
in proprietatea Ged - Oil Company 
SRL, constant in autoturism marca 
Dacia Logan, an fabricatie 2009, 
combustibil Motorina, capacitate 
cilindrica 1598 cm3, putere 63 kw, 
culoare ALB, taxa de prima inmatri-
culare neachitată, in valoare totala 
de 1.849 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului mobil apartinand 
societatii falite se va organiza in data 
de 24.11.2017 ora 14,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunului nu se va adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte licitatii saptamanale, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se 
pot achizitiona la sediul lichidato-
rului judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de sarcini 
este de 250 lei exclusiv TVA. Achizi-
tionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l SC Local Urban SRL Turnu 
Măgurele, cu sediul în str. Republicii, 
nr. 2, judeţul Teleorman, cod poştal 
1 4 5 2 0 0 ,  C U I  3 0 0 5 5 8 4 9 ; 
J 3 4 / 1 6 8 / 2 0 1 2 ,  t e l e f o n / f a x 
0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea lici-
taţiei publice, pentru închirierea unor 
spaţii medicale situate în incinta 

imobilului Policlinica Municipală 
Turnu Măgurele din str. Cpt. Stăncu-
lescu, nr.21. Caietele de sarcini se pot 
cumpăra de la sediul nostru din str. 
Republicii, nr.2, etaj 3, camera 5 - 
contravaloarea caietului de sarcini 
este de 25 Lei. Prima şedinţă de lici-
taţie va avea loc la termenul din data 
de 06.12.2017, ora 10:00 la sediul 
societăţii. Termenul limită de depu-
nere a cererii şi documentaţiei pentru 
înscrierea la licitaţie este 05.12.2017, 
ora  16:00. În situaţia neadjudecării 
sau neîndeplinirii condițiilor de 
desfăşurare la primul termen al lici-
tației, se va organiza o altă şedinţă de 
licitaţie în data de 20.12.2017, la ora 
10:00, la sediul societăţii, iar cererile 
de înscriere şi documentaţia aferentă 
se vor putea depune cel târziu în data 
de 19.12.2017, ora  16:00.

l Debitorul SC Tamina 2003 SRL cu 
sediul social în Dr.Tr.Severin, str.
Gh.Ionescu Şişeşti nr. 45, bl. IA3, sc. 3, 
ap. 12, jud. Mehedinţi, J25/92/2003, 
CIF: 15251701, aflată  în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en faillite, 
în dosar nr. 6068/101/2011 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinţi, prin 
lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, numit prin Sentinta 
comerciala nr. 98 din data de 
20.02.2012, scoate la vânzare,  la un 
pret diminuat cu 35% față de prețul 
stabilit prin raportul de evaluare, 
conform Hotărârii Adunării Credito-
rilor din data de 17.01.2014 respectiv 
hotararea adunarii creditorilor nr. 
81/25.01.2016: - Bunul imobil - propri-
etate imobiliară de tip mixt rezidenţial 
– productiv – teren şi casa - compus 
din teren in suprafata de 1191 mp din 
acte şi în suprafață măsurată de 1.136 
mp avand numar cadastral 52544 si 
casa cu regim de inaltime P + M, cu 
Suprafață construita la sol de 293 mp 
si Suprafață desfasurata de 326 mp, 
nr. cadastral 52544-C1. Bunul imobil 
este situat în localitatea Dr. Tr. Severin 
str. Walter Mărăcineanu nr. 81, jud. 
Mehedinţi, nr. CF 52544 ( nr. CF vechi 
15936, nr. cadastral vechi 7476). 
Bunul imobil se află în garanția credi-
torului Tonescu Finance SaRL cu 
rangul I conform contract de ipoteca 
nr. 2042/01.01.2006 şi creditorului 
Tonescu Finance SaRL cu rangul II 
conform act aditional nr. 1/2008 la 
contractul de ipoteca nr. 2042/2006. 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 
49530,00 euro exclusiv T.V.A. 
(59.436,00 euro TVA inclus), echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii. Licitaţia va avea loc în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi în data de 28.11.2017 orele 
14:00. Cont deschis la Banca Carpa-
tica sub nr. RO38CARP026001034937 
RO01. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil descris ante-
rior o reprezinta Sentinta Comerciala 

nr. 98 din data de 20.02.2012 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență nr. 
6068/101/2011. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitionarea 
caietului de sarcini in valoare de 1000 
lei pana pe data de 28.11.2017 orele 
1 1 . 0 0 .  N r .  c o n t 
RO38CARP026001034937 RO01 
deschis la Banca Carpatica Suc. Dr. 
Tr. Severin. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobilului 
sa anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Precizăm faptul că bunul imobil 
descris mai sus se vinde liber de 
sarcini, precum ipoteci, garanții reale 
mobiliare sau drepturi de retenție, de 
orice fel, ori măsuri asiguratorii cu 
exceptia masurilor asiguratorii sau 
masurilor preventive specifice, insti-
tuite in cursul procesului penal 
conform dispozițiilor art. 53 din Legea 
85/2006. Relaţii suplimentare la tele-
foanele 0742592183, 0756482035 
0252354399 

PIERDERI  
l Pierdut card pentru tahograf 
digital şi atestat profesional condu-
cător auto pe  numele Cristea Ion, 
domiciliat  în com. Bărcăneşti, jud. 
Ialomiţa. Se declară nule.

l Subscrisa Adeplast S.A. Ploieşti 
declar pierdute următoarele: BO 
seria RNCB3AZ nr. 0428650 şi BO 
seria RNCB3AZ nr. 0428649, ambele 
emise cu titlu de plată de SC Damila 
SRL. Se declară nule în mâinile 
oricui s-ar afla.

l Pierdut certificat constatator emis 
28.07.2017 pt. Ducos Trading, CUI 
21946690. Declaram nul.

l S.C. Reginna S.R.L. cu sediul 
social în oraş Buftea, şos. Bucureşti- 
Târgovişte nr. 147, Ilfov, CUI 
22768582, J23/3112/2007, declară 
pierdut certificatul de înregistrare, 
original, al firmei.

l S.C. Fond Exchange S.R.L. 
declară pierdut documentul eliberat 
de Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Municipiului Bucureşti cu 
nr. 213130/16.11.2011 pentru casele 
de marcat Marca Xcomm Epson 
T M ,  m o d e l  a p a r a t  X c o m m 
Exchange, serie aparat 769 şi 770, 
având nr. de ordine 031844 şi 031845. 
Declarăm nul documentul.

l Declar pierdut şi nul Certificat de 
înregistrare eliberat de către ORC 
Dolj, aparţinând SC Trust Oltenia 
Distribution SRL, CUI:36182973, 
J16/1157/2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Nr. 

315/17.11.2017. Anunț. Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice - Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. 

Prahova, telefon 0244.407710, fax 0244.593906, organizează în data 

de 05.12.2017, ora 12.00, licitație deschisă cu strigare în vederea 

încheierii Acordului - Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință 

(închiriere) asupra spațiilor cu destinația de birouri la Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Biroul Vamal de 

Interior Călărași, Biroul Vamal de Interior Giurgiu, Biroul Vamal de 

Interior Teleorman, pentru activitatea de comisionari vamali. Detaliile 

privind licitația publică cu strigare se găsesc la adresa: https:// 

static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20171116155134_16659.pdf.

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, Adresa poștală: Incinta 
Port Constanța, Gara Maritimă, Cod poștal: 900900, România, RC: J13/2308/1998; CUI: 
11062831; CIF: RO11062831; tel: +40.241.611540; +40.241.619512, telefon persoană de contact: 
0241.601.560, adresa mail persoană de contact: mvdumitrof@constantza-port.ro, oferă spre 
închiriere în portul Constanța, următoarele spații administrative: Nr. Crt. Clădirea, Nr.cameră/ 
spațiu și ora licitației, Suprafața spațiului supus închirierii fără dependințe, Preț de pornire al 
licitației lei/ mp/ lună (fără TVA): 1. Clădire PT 7 Port Constanța Sud, Spațiu adm. - 10:00, 60,86 
mp, 11,09 lei; 2. Clădire Administrativă Răd. Mol 1 S, 311 - 10:05, 29,63 mp, 27,28 lei; 3. Clădire 
Administrativă Răd. Mol 1 Sud, 333 - 10:10, 31,13 mp, 27,28 lei; 4. Clădire Administrativă Răd. 
Mol 1 Sud, 340 - 10:15, 31,48 mp, 27,28 lei; 5. Clădire Administrativă Răd. Mol 1 Sud, 411 - 10:20, 
29,32 mp, 27,28 lei; 6. Clădire Administrativă Răd. Mol 1 Sud, 437 - 10:30, 15,67 mp, 27,28 lei; 7. 
Antrepozit 2A - Incinta 1A Sud, Supraf. depozit - 10:35, 50 mp, 3,96 lei; 8. Clădire Administrativă 
Răd. Mol 3, 204 - 10:40, 11,55 mp, 13,43 lei; 9. Clădire PT 2 Dana Tehnică 2, Spațiu adm. - 10:45, 
22,6 mp, 11,09 lei. Documentația de atribuire întocmită pentru fiecare spațiu în parte, cuprinzând 
condițiile de participare la licitație, datele tehnice ale spațiului, precum și alte informații 
suplimentare, poate fi achiziționată contra sumei de 107 lei (la care se adaugă TVA), zilnic între 
orele 09:00 - 16:00, de la CN APM SA Constanța, camera 232. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor privind documentația de licitație este 23.11.2017, ora 16.00. Ofertele pot fi depuse la 
registratura CN APM SA Constanța, camera 10, până la data de 28.11.2017, ora 16.00. Licitațiile 
publice deschise, cu strigare, vor avea loc pe data de 05.12.2017, începând cu ora 10.00, la 
sediul CN APM SA Constanța, Incinta Port, Gara Maritimă, Sala Mică, parter, pentru fiecare 
spațiu în parte. În situația neadjudecării, sau când se prezintă un singur ofertant, licitațiile se vor 
repeta pe data de 12.12.2017, începând cu ora 10.00. Eventualele contestații vor fi formulate în 
scris și depuse la sediul CN APM SA Constanța, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data 
comunicării raportului final al licitației.


