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l Peniţa Veselă SRL angajează 
magaziner (COD COR 432102). 
Cerinţe de ocupare a postului: 
s tudi i -  bacalaureat/ l imba 
straină: engleză/permis de 
conducere: catergoria B. Progra-
mări interviu şi test engleza la 
telefon 0744.701.879.

l Primăria Comunei Popeşti 
organizează concurs pentru 
ocuparea a două funcţii publice 
vacante  de execuţie de inspector 
(S), clasa I, gradul profesional 
debutant, în cadrul comparti-
mentului Financiar-Contabil, 
Impozite şi Taxe, Achiziții 
Publice. Condiţiile de desfăşu-
rare a concursului sunt: a)
dosarul de înscriere se depune 
până la data de 30.11.2017, ora 
16.00; b)proba scrisă va avea loc 
în data de 11.12.2017, ora 10.00; 
c)interviul va avea loc în data de 
13.12.2017, ora 10.00. Probele de 
concurs se vor desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei 
Popeşti. Condiţiile de partici-
pare sunt: -să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, republi-
cată 2, pentru ocuparea unei 
funcţii publice; -absolvent de 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă, licențiat în Științe 
Economice, conform art.9, alin.
(a) din Legea 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
modificată şi completată (r2); 
-cunoştinţe operare PC nivel 
mediu. Bibliografia şi actele 
necesare pentru dosarul de 
înscriere sunt afişate la sediul 
Primăriei Comunei Popeşti, 
Judeţul Argeş. Informaţii supli-
mentare se  pot  obţine la 
tel.0248.693.109,  Resurse 
Umane.

l Subscrisa Primăria Comunei 
Pianu, cu sediul în localitatea 
Pianu de Sus, str.Principală, 
nr.94, comuna Pianu, județul 
Alba, în baza HG 188/1999, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant 
pentru funcţia publică: 1.Denu-
mirea postului: Inspector, clasa 
I, grad profesional debutant, în 
cadrul Biroului Financiar 
Contabil. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 

studiilor: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, în domeniul 
economic. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă: data de 13.12.2017, 
ora 09.30, la sediul instituției; 
Interviul: data şi ora interviului 
vor fi anunțate după proba 
scrisă, la sediul instituției. Dosa-
rele de înscriere se depun la 
sediul instituției de la data 
publicării anunțului în Moni-
torul Oficial şi până la data de 
29.11.2017 (inclusiv), ora 13.00. 
Date contact pentru primirea 
dosarelor şi  desfăşurarea 
c o n c u r s u l u i :  t e l e f o n : 
0258.761.111, interior: 12, fax: 
0258.761.112, localitatea: Pianu 
de Sus, strada Principală, nr.94, 
comuna Pianu, Județul Alba, 
cod: 517537, e-mail: primariaco-
muneipianu@yahoo.com, 
telefon/fax: 0258.761.111/ 
0258.761.112. Persoană de 
contact şi funcţia publică deţi-
nută: Căruț Adriana -inspector 
debutant.

l Centrul  de Transfuzie 
Sanguină, cu sediul în locali-
tatea Sfântu Gheorghe, strada 
Banki Donath, numărul 15, 
judeţul Covasna, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-Contabil-şef; -Număr posturi: 
1, conform Hotărârii de Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 07.12.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
12.12.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
superioare economice de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă, iar pentru absolvenţii de 
studii tip Bologna, diplomă de 
licenţă+masterat cu diplomă de 
disertaţie; -deţinerea Certifica-
tului de atestare a cunoştinţelor 
dobândite în domeniul Siste-
mului european de conturi 
(SEC); -cunoştinţe de operare pe 
calculator: Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Excel, 
Adobe Flash Player, internet, 
e-mail, nivel avansat; -cunoş-
tinţe avansate de operare în 
programele: Revisal, Forexebug, 
Declaraţii ANAF, SEAP, Statis-
tica Covasna, întocmire ordine 
de plată şi foi de vărsământ în 
sistemele de operare ale ANAF; 
-vechime în domeniul financi-
ar-contabil în instituţii bugetare 
din subordinea Ministerului 
Sănătăţii, minim 5 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Centru lu i  de  Transfuz ie 
Sanguină Sfântu Gheorghe. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Centru lu i  de  Transfuz ie 
Sanguină Sfântu Gheorghe, 

strada Banki Donath, numărul 
15.  Persoană de contact : 
Director Doctor Andrei Rosin, 
telefon: 0744.511.633, fax: 
0367.401.521, e-mail: direc-
torctscv@transfuzia.ro.

l Grădiniţa Universul Copiilor, 
cu sediul în localitatea Cluj-Na-
poca, strada Moldoveanu, 
numărul 5-7, judeţul Cluj, orga-
n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Numele funcţiei: 
administrator patrimoniu; 
-Număr posturi: 1, conform 
H o t ă r â r i i  d e  G u v e r n 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06.12.2017, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 
07.12.2017, ora 13.00; -Proba 
practică în data de 07.12.2017, 
ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare în 
şti inţe economice/inginer; 
-vechime în special i tatea 
postului în învăţământ: 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Grădiniţei Universul 
Copiilor. Relaţii suplimentare la 
sediul Grădiniţei Universul 
Copiilor, persoană de contact: 
Rebrean Georgeta Oti l ia , 
telefon: 0728.864.018, fax: 
0264.458.480, e-mail: gradini-
tauniversulcopiilor@yahoo.com

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-
11, organizează concurs în data 
de 05.12.2017 pentru ocuparea 
unui post vacant de muncitor 
calificat I -electrician la Ateli-
erul de întreținere şi reparații, 
instalații, utilaje, clădiri, pe 
durată nedeterminată, la Ateli-
erul de întreţinere şi reparaţii 
instalaţii ,  utilaje,  clădiri . 
Condiţii specifice de participare: 
certificat de calificare în meserie; 
-9 ani vechime în meserie. 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 
05.12.2017, ora 9.00- proba 
scrisă şi în data 07.12.2017, ora 
9.00- proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 
27.11.2017 şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la 
sediul unităţii şi pe site-ul spita-
lului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS 
s a u  l a  n r. d e  t e l e f o n : 
0349.802.550.

l Primăria comunei Bîrca, 
judeţul Dolj, cu sediul în Locali-
tatea Bîrca, Strada Mihai 
Viteazu, numărul 257, Județul 
Dolj,  organizează concurs 
conform Legii nr.188/1999 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de executie vacante de: Refe-
rent, grad profesional Superior, 
Clasa III, Compartimentul 
Financiar Contabil- 1 post. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei comunei Bîrca, 
astfel: Proba scrisă în data de 
15.12.2017, ora 10.00, Proba 
interviu- în maxim 5 zile de la 
data susținerii probei scrise. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
studii medii, vechime în specia-
litatea studiilor, minim 9 ani, 
abilități operare PC. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul Primăriei Bîrca. 
Relaţii suplimentare şi coordo-
natele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituție: Primăriei Bîrca, 
Localitatea Bîrca, Strada Mihai 
Viteazu, numărul 257, Județul 
Dolj. Persoană de contact: Dinuț 
Claudia- Referent clasa III, 
Grad principal,  telefon/fax: 
0251.356.214, E-mail: primaria.
barca@yahoo.ro  

l Primăria comunei Bîrca, 
judeţul Dolj, cu sediul în Locali-
tatea Bîrca, Strada Mihai 
Viteazu, numărul 257, Județul 
Dolj,  organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de: Îngrijitor- 
Compartimentul Administrativ. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: nu 
au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unui infrac-
ţiuni, studii medii/generale, 
minim 1 an vechime în muncă. 
Concursul  va avea loc: în data 
de 07.12.2017, ora 10.00, proba 
scrisă, la sediul Primariei Bîrca, 
în data de 08.12.2017, ora 10.00, 
proba interviu, la sediul Prima-
riei Bîrca. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucratoare de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei comunei Bîrca, 
persoana de contact: Dinuț 
Claudia, tel.0251.356.214.

l Primăria comunei Bîrca, 
judeţul Dolj, cu sediul în Locali-
tatea Bîrca, Strada Mihai 
Viteazu, numărul 257, Județul 
Dolj,  organizează concurs 
conform Legii nr.188/1999 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de  execut i e  vacante  de :  
Inspector, grad profesional Asis-
tent, Clasa I, Serviciul Public 
Comunitar pentru Evidenta 
Persoanelor Bîrca – 1 post. 

Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei comunei Bîrca, 
astfel: Proba scrisă în data de 
11.12.2017, ora 10.00, Proba 
interviu- în maxim 5 zile de la 
data susținerii probei scrise. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
Studii superioare, vechime în 
specialitatea studiilor, minim 1 
an, Abilități operare PC. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Primăriei 
Bîrca. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: 
la sediul instituție: Primăriei 
Bîrca, Localitatea Bîrca, Strada 
Mihai Viteazu, numărul 257, 
Județul Dolj. Persoana de 
contact: Dinuț Claudia- Refe-
rent clasa III, Grad principal,  
telefon/fax: 0251.356.214, 
E-mail: primaria.barca@yahoo.
ro.  

l Primăria comunei Bîrca, 
judeţul Dolj, cu sediul în Locali-
tatea Bîrca, Strada Mihai 
Viteazu, numărul 257, Județul 
Dolj,  organizează concurs 
conform Legii nr.188/1999 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante de: Refe-
rent, grad profesional Asistent, 
Clasa III, Compartimentul 
Asistență socială- 1 post. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei comunei Bîrca, 
astfel: Proba scrisă în data de 
13.12.2017, ora 10.00, Proba 
interviu – în maxim 5 zile de la 
data susținerii probei scrise. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
studii medii, vechime în specia-
litatea studiilor, minim 6 luni, 
abilități operare PC. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul Primăriei Bîrca. 
Relaţii suplimentare şi coordo-
natele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituție: Primăriei Bîrca, 
Localitatea Bîrca, Strada Mihai 
Viteazu, numărul 257, Județul 
Dolj. Persoana de contact: Dinuț 
Claudia- Referent clasa III, 
Grad principal,  telefon/fax: 
0251.356.214, E-mail: primaria.
barca@yahoo.ro

l System Group France, filiala 
de grup italian System Group, 
specializată în fabricarea de ţevi 
de polietilenă pentru canalizare 
şi apă pluvială caută URGENT 
pentru uzina situată în IS SUR 
TILLE, lânga Dijon- Franţa, trei 
operatori de producţie. Tipul de 
contract: Contract durată inde-
terminată cu o perioadă de 
probă de 3 luni. Orar de lucru: 
în schimburi: cinci echipe a câte 

opt ore (ciclu de: 05h00-13h00= 
2 zile, 13h00-21h00= 2 zile, 
21h00-05h00= 2 nopţi şi 4 zile 
liber). Responsabilităţi: să 
asigure fabricarea tuburilor de 
polietilenă în conformitate cu 
regulile de securitate, producti-
vitate şi calitate, să asigure 
transportul cu motostivuitorul a 
paleţilor cu tuburi înspre locu-
rile de stocare predefinite de 
responsabilul de parc, să asigure 
ambalarea şi paletizarea pe 
liniile de producţie a tuburilor 
fabr icate  în  ate l ierul  de 
producţie, să asigure verificarea 
vizuală a tuburilor în funcţie de 
criteriile definite de laboratorul 
de calitate. Cerinţe: experienţa 
profesională în domeniul indus-
trial de minim 2 ani, liceu profil 
tehnic sau şcoala profesională 
tehnică, permis B, cunoşterea 
limbii franceze sau engleze 
constitue un avantaj. Profil: 
persoană serioasă, conştiin-
cioasă, punctuală şi responsa-
bilă. Capacitatea de a lucra în 
schimburi şi de a avea spiritul 
de echipă. Postul este liber 
imediat. Salariu şi beneficiile se 
stabilesc la interviu. Firma 
System Group France asigură 
cazare în perioada de probă. 
Aşteptăm cu interes CV-urile 
dvs direct pe e-mailul nostru: 
contab_sgf@tubi.net sau la 
n u m ă r u l  d e  f a x : 
0033.380.95.11.96 pentru o 
analiză mai eficientă a candida-
turii dvs! 08/11/2017 Director 
System Group France.

l Anunţ. În conformitate cu 
prevederile art.58, alin.(2), lit.b) 
din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi  prevederi le  H.G.R. nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
c o m p l e t ă r i l e  u l t e r i o a r e , 
Primăria comunei Șcheia, 
judeţul Suceava organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea ocuparea următoarei 
funcţii publice de execuţie 
vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Șcheia, după cum 
urmează: -inspector, clasa I, 
grad profesional debutant, Id 
post 471323, în cadrul Compar-
timentului Agricol; Concursul se 
va  desfăşura  în  z iua  de 
19.12.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă şi 21.12.2017, ora 10,00 –
interviul. Condiţii generale: 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţii prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor  
publici republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
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valentă; -cunoştinţe de operare 
pe calculator: Microsoft Office, 
Internet –nivel mediu; -vechime 
in specialitatea studiilor –nu 
necesită vechime. Dosarele de 
înscriere se pot depune la regis-
tratura instituţiei în termen de 
20 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a. 
Pentru alte informaţii suplimen-
tare privind condiţiile de partici-
pare la examen, persoanele 
interesate se vor adresa la 
telefon 0230526588 sau pe 
site-ul primăriei. Primar, Vasile 
Andriciuc

l Anunţ În conformitate cu 
prevederile art.58, alin.(2), lit.b) 
din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
ş i  p r e v e d e r i l e  H . G . R . 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria 
comunei Şcheia, judeţul Suceava 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea următoa-
relor funcţii publice de execuţie 
vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului 
comunei Şcheia, după cum 
urmează: 2 posturi de poliţist 
local, clasa III, grad profesional 
debutant Funcţionar public de 
execuţie. Concursul va avea loc 
la sediul instituţiei din comuna 
Şcheia, judeţul Suceava, după 
cum urmează: -în data de 
08.12.2017, ora 10,00 –proba 
suplimentară -proba sportivă; 
-în data de 11.12.2017, ora 10,00 
–proba scrisă; -în data de 
13.12.2017, ora 10,00 –interviul. 
Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţii 
prevăzite de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor  publici republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare;  Condiţi i 
specifice: studii studii medii 
liceale finalizare cu diplomă de 
bacalaureat; Vechime în speciali-
tatea studiilor - nu necesită 
vechime. Dosarele de înscriere se 
pot depune la registratura insti-
tuţiei în termen de 20 de zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a. Pentru 
alte informaţii suplimentare 
privind condiţiile de participare 
la examen, persoanele interesate 
se  vor  adresa  la  te lefon 
0230526588 sau pe site-ul 
primăriei. Primar, Vasile Andri-
ciuc

l Anunţ În conformitate cu 
prevederile art.58, alin.(2), lit.b) 
din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
ş i  p r e v e d e r i l e  H . G . R . 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria 
comunei Şcheia, judeţul Suceava 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea următoa-
relor funcţii publice de execuţie 
vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului 
comunei Şcheia, după cum 
urmează: -consilier de speciali-
tate, clasa I, grad profesional 
asistent, Id 471315, în cadrul 
Compartimentului de stabilire şi 

constatare, de executare silită, 
creanţe bugetare şi control fiscal; 
-consilier de specialitate, clasa I, 
grad profesional asistent, Id post 
471319, in cadrul Compartimen-
tului Resurse Umane; Concursul 
se va desfăşura în ziua de 
12.12.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă şi 14.12.2017, ora 10,00 
-interviul. Condiţii generale: 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţii prevăzite de 
art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor  
publici republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, în domeniul ştiinţelor 
economice, cu specializarea 
finanţe/contabilitate; -vechime 
in specialitatea studiilor de 1 an; 
-cunoştinţe de operare pe calcu-
lator: Microsoft Office, Internet 
–nivel mediu; Dosarele de 
înscriere se pot depune la regis-
tratura instituţiei în termen de 
20 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a. 
Pentru alte informaţii suplimen-
tare privind condiţiile de partici-
pare la examen, persoanele 
interesate se vor adresa la 
telefon 0230526588 sau pe 
site-ul primăriei. Primar, Vasile 
Andriciuc

l Anunţ. În conformitate cu 
prevederile art.58, alin.(2), lit.b) 
din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi  prevederi le  H.G.R.  nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria 
comunei Şcheia, judeţul Suceava 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea următoa-
relor funcţii publice de execuţie 
vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului 
comunei Şcheia, după cum 
urmează: -consilier juridic, clasa 
I, grad profesional superior, Id 
post 471320, in cadrul Compar-
timentului Juridic; -consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
debutant, Id post 471321, in 
cadrul  Compartimentului 
Juridic. Concursul se va desfă-
şura în ziua de 12.12.2017, ora 
0 9 , 0 0  – p r o b a  s c r i s ă  ş i 
14.12.2017, ora 09,00 –interviul. 
Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţii 
prevăzite de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor  publici republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare;  Condiţi i 
specifice-pentru consilier juridic, 
clasa I, grad profesional supe-
rior: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, ştiinţe juridice, speciali-
z a r e  d r e p t ;  - v e c h i m e  i n 
specialitatea studiilor de 9 ani; 
-cunoştinţe de operare pe calcu-
lator: Microsoft Office, Internet 
–nivel mediu; Condiţii specifice- 
pentru consilier juridic, clasa I, 
grad profesional debutant: studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, ştiinţe juridice, 
specializare drept;  -vechime in 
specialitatea studiilor –nu nece-
sită vechime; -cunoştinţe de 
operare pe calculator: Microsoft 
Office, Internet –nivel mediu; 
Dosarele de înscriere se pot 
depune la registratura instituţiei 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a. Pentru alte infor-
maţii suplimentare privind 
condiţiile de participare la 
examen, persoanele interesate se 
vor adresa la telefon 0230526588 
sau pe site-ul primăriei. Primar, 
Vasile Andriciuc

l Spitalul Clinic Nr.1 CF 
Witting, cu sediul în Bucureşti, 
Calea Plevnei, Nr.142-144, 
Sectorul 6, scoate la concurs 
următoarele posturi: -2 posturi 
de asistent medical la Secția 
Medicină Internă I şi Secția 
Medicină Internă II; -1 post de 
asistent medical deb.la Bloc 
Operator; -3 posturi de infir-
mieră deb.la secțiile: Medicină 
Internă I, ORL, Oftalmologie; -2 
posturi de îngrijitoare la Secția 
ORL şi Bloc Operator; -1 post 
muncitor calificat I- Bucătar la 
Bloc Alimentar; -1 post econo-
mist specialist IA al Serviciului 
Financiar-Contabilitate. Condi-
țiile de participare se regăsesc în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
din data de 10.11.2017. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
care, la sediul spitalului. Relaţii 
sup l imentare  la  t e l e fon : 
021.312.94.25/interior: 203.

l Liceul cu Program Sportiv, cu 
sediul în localitatea Braşov, 
strada Poarta Schei, numărul 
39, judeţul Braşov, organizează 
concurs în data de 06.12.2017, 
conform HG 286/23.03.2011, 
pentru ocuparea unui post 
contractual vacant: Laborant 
(fizică, chimie, biologie) -1 post, 
normă întreagă, perioadă nede-
terminată. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06.12.2017, ora 9.00; 
-Proba practică în data de 
06.12.2017, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 06.12.2017, 
ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: laborant: -Studii: medii 
sau şcoală postliceală; -Vechime: 
minim 3 ani de muncă în învăță-
mântul preuniversitar; -Cunoş-
tințe de operare PC: Word, 
Excel, Internet. 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 Liceului 
cu Program Sportiv, Str.Poarta 
Schei, nr.39. Relaţii suplimen-
tare privind conținutul dosarului 
de înscriere la concurs, tematică 
şi bibliografie se obțin la sediul 
Liceului cu Program Sportiv. 
Persoană de contact: Drăcea 
D a c i a n a ,  t e l e f o n / f a x : 
0 2 6 8 . 4 1 9 . 8 6 3 ,  e - m a i l : 
lpsbrasov@yahoo.com

l Liceul Tehnologic „Tase 
Dumitrescu”, cu sediul în locali-
tatea Mizil, strada Mihai Bravu, 
numărul 116, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Îngrijitor; -Numele 

funcţiei: Îngrijitor; Număr 
pos tur i :  1 ,  conform  HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06.12.2017, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
07.12.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 08.12.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: 10 clase/şcoală 
profesională; -vechime: fără 
vechime; -domiciliul stabil în 
oraşul Mizil. 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 Liceului 
Tehnologic „Tase Dumitrescu” 
oraşul Mizil. Relaţii suplimen-
tare la sediul Liceului Tehno-
logic „Tase Dumitrescu” oraşul 
Mizil, persoană de contact: 
N e g o i t a  P a u l a ,  t e l e f o n : 
0244.250.143, fax: 0244.251.000, 
e-mail: liceultasedumitrescu@
yahoo.ro

l U.M. 02122 Bucuresti din 
Ministerul Apararii Nationale, 
organizeaza concursuri pentru 
ocuparea unor posturi vacante 
de personal civil contractual pe 
perioada nedeterminata, astfel: 
Muncitor calificat I (bucatar) si 
muncitor calificat I (cofetar-pa-
t i s e r ) :  - p r o b a  p r a c t i c a 
-07.12.2017, ora 08.00; -interviu 
-13.12.2017, ora 10.00; -data 
limita de depunere a dosarelor 
este 24.11.2017, ora 15.00; 
-studii necesare: sa fie absol-
vent/a a unor studii medii sau 
profesionale  in domeniul 
postului sau sa fie absolvent/a 
cel putin a unui curs de califi-
care in domeniul postului acre-
ditat de Ministerul Muncii; 
-vechime in munca -minim 9 ani 
si 6 luni; -vechime in meserie 
-minim 3 ani. Depunerea dosa-
relor si organizarea concursu-
rilor, se vor face la sediul U.M. 
02122 Bucuresti, str. Institutul 
Medico- Militar , nr.3-5 , Sector 
1 Bucuresti, unde vor fi afisate si 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretaria-
tului, la telefon 021/3196006, 
int.184.

l Serviciul Public de Adminis-
trare şi Exploatare a Pieţei 
Centrale Agroalimentare a 
Municipiului Câmpina anunţă 
organizarea unui concurs la 
sediul său din strada Republicii, 
Nr. 16A, pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de: 
CASIER (perioada nedetermi-
nata). Condiţii necesare: Studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; Capacitate de lucru 
deplină, dovedită prin aviz 
psihologic; Vechime in munca – 
minim 1 an; Apt din punct de 
vedere medical, dovedit prin 
adeverinţă de la medicul de 
familie; Sa nu aibă antecedente 
penale (cazier); Minime cunoş-
tinţe operarare PC. Programul 
concursului: 11.12.2017, ora 
10,00 / proba scrisă 13.12.2017, 
ora 10,00 / interviu. Dosarele se 
depun la sediul instituţiei din 
Str. Republicii, nr. 16A, compar-
timentul resurse umane, pană în 
data de 24.11.2017 (inclusiv). 
Persoana de contact: Filip 
Ecaterina. Telefon: 0344-108513.

l Consiliul Județean Suceava 
organizează concurs de recru-

tare pentru ocuparea unei 
funcții publice de execuție 
vacante de consilier asistent la 
Serviciul programe şi investiții 
din cadrul Direcției tehnice a 
Consiliului Judeţean Suceava. 
Concursul se organizează la 
sediul Consiliului Județean 
Suceava, în data de 08.12.2017, 
ora 09.00: proba suplimentară; 
în data de 12.12.2017, ora 10.00: 
proba scrisă şi interviul, în 
termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Condiții generale: 
candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minimum 1 
an; competențe în domeniul 
tehnologiei informației, nivel 
mediu; pentru deținătorii certifi-
catului ECDL Complet sau alte 
atestate/certificate obținute în 
domeniul IT, se va echivala 
proba suplimentară pentru 
testarea cunoştințelor de nivel 
mediu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial Partea a 
III-a, la sediul Consiliului Jude-
țean Suceava, din strada Ştefan 
cel Mare, nr. 36. Relații supli-
mentare cu privire la conținutul 
dosarului, bibliografiei, etc. se 
pot obține la camera 305 sau la 
telefon 0230.222.548, int.109.

l Primăria comunei Dragomi-
reşti- Vale din judeţul Ilfov 
organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contrac-
tuale de execuție vacantă de 
muncitor necalificat, treapta 
profesională I.  Concursul 
cuprinde 2 probe, respectiv 
proba practică şi proba orală, 
care se vor susţine la sediul 
Primăriei Dragomireşti- Vale din 
str. Micşunelelor, nr. 87, comuna 
Dragomireşti- Vale, judeţul 
Ilfov. Proba practică va avea loc 
în data de 06.12.2017, orele 
10.00. Dosarele de înscriere se 
pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Dragomi-
reşti- Vale din str. Micşunelelor, 
nr. 87, comuna Dragomireşti- 
Vale, judeţul Ilfov, respectiv 
până la data de 24.11.2017, ora 
16:30, ultima zi de selecţie a 
dosarelor fiind în data de 
28.11.2017. Condițiile generale 
pentru participarea la concurs 
sunt menționate la art. 3 din 
anexa la H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Condiţiile specifice de 
participare la concurs sunt: 
absolvirea învățământului 
gimnazial (8 clase). Nu este 
necesară vechimea în muncă. 
Dosarele de concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 6 
din H.G. nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Bibliografia va fi afişată la sediul 
instituţiei. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 
021/436.71.32.

l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice al Municipiului Bucu-
reşti Academician Nicolae Cajal 
cu sediul în Bucureşti, str. Traian 
nr. 29, sector 3, organizează 
c o n c u r s  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, pentru ocuparea 
posturilor contractuale vacante, 
de: -Contabil şef S grad/ treapta 
II- 1 post. Condiţii specifice: 
studii superioare absolvite de 
lungă durată cu diplomă de 
licenţă sau echivalent în profil 
economic, min. 5 ani vechime; 
min. 5 ani vechime în contabili-
tatea instituţilor publice simi-
lare, membru activ CECCAR, 
posesor atestat SEC. -Fiziokine-
toterapeut S specialist- 1 post. 
Condiţii specifice: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă, cursuri de perfecţionare/ 
specializare în domeniu, minim 
până în 12 luni vechime în speci-
alitate şi minim până în 12 luni 
experienţă lucru cu persoanele 
vârstnice. -Inspector specialitate 
I- 2 posturi. Condiţii specifice: 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă, cursuri de 
perfecţionare/ specializare în 
domeniu, min. 3 ani vechime în 
specialitate. -Muncitor calificat 
G- 1 post. Condiţii specifice: 
absolvente de studii medii 
minim 10 clase, minim 5 ani 
vechime în muncă. -Asistent 
medical PL- 1 post. Condiţii 
specifice: studii postliceale sani-
tare/ echivalent, absolvite cu 
diplomă sau certificat de absol-
vire, aviz de exercitare a profe-
s i e i  de  a s i s t en t  med ica l 
g e n e r a l i s t  d e  l a 
O.A.M.G.M.A.M.R., min. 3 ani 
vechime în profesie, min. 3 ani 
experienţă de lucru cu persoane 
vârstnice. -Asistent social S– 
practicant- 1 post. Condiţii 
specifice: studii postliceale sani-
tare/ echivalent, absolvite cu 
diplomă sau certificat de absol-
vire, aviz de exercitare a profe-
s i e i  de  a s i s t en t  med ica l 
g e n e r a l i s t  d e  l a 
O.A.M.G.M.A.M.R., min. 12 
luni vechime în profesie, min. 12 
luni experienţă de lucru cu 
persoane vârstnice. -Medic S 
specialist- 1 post. Condiţii speci-
fice: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă, cursuri de 
perfecţionare/ specializare în 
geriatrie- gerontologie, min. 5 
ani vechime şi minim 12 luni 
experienţă de lucru cu persoane 
vârstnice. -Psiholog S practi-
cant- 1 post. Condiţii specifice: 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă, cursuri de 
perfecţionare/ specializare în 
domeniu, min. 2 ani vechime în 
specialitate. -Referent M- 1 
post. Condiţii specifice: studii 
medii absolvite, min. 12 luni 
v e c h i m e  î n  s p e c i a l i t a t e . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul din str. Traian  nr. 29, 
sector 3, Bucureşti, astfel: 
-proba scrisă/ practică în data 
de 06.12.2017, ora 10.00, -proba 
interviu în data de 08.12.2017, 
ora 10.00/ se anunţă la afişarea 
rezultatului la proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale 
prevăzute la art. 3 din Anexa 
HG 286/23.03.2011. Condiţiile 
generale şi specifice pentru 
participarea la concurs, biblio-
grafia şi tematica sunt afişate la 
sediul din str. Traian şi pe site 
www.caminvarstnicibucuresti.
ro. Candidaţii vor depune dosa-
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rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul din str. Traian nr. 29 
sector 3, Bucureşti. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la Servi-
c iul  Resurse  Umane,  te l . 
021.327.57.50.

l Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila” Bucureşti orga-
nizează următoarele concursuri 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante de personal  civi l 
contractual, conform H.G. nr. 
286/2011, astfel: -34 posturi 
vacante de infirmieră, conform 
H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii– minim 
generale; curs infirmiere orga-
nizat de O.A.M.G.M.A.M.R. 
sau curs de infirmiere organizat 
de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii– Direcţia 
generală resurse umane şi certi-
ficare; act doveditor al studiilor 
absolvite; nivel de acces la 
informaţii  clasif icate sau 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate; 
vechime: minim 6 luni în activi-
tate. Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă– 06.12.2017 
ora 13.00, interviu– 12.12.2017 
ora 08.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs 
este: 13.11.2017– 24.11.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc.ro  la  rubr ica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
C i v i l  C o n t r a c t u a l  d i n 
S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” 
cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 
1– telefon 021.319.30.51– 61 
interior 108. -17 posturi vacante 
de îngrijitoare, conform H.G. 
nr. 286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– minim generale; 
act doveditor al studiilor absol-
vite; nivel de acces la informaţii 
clasificate sau acordul scris al 
candidatului privind verificarea 
în vederea obţinerii autorizaţiei 
de acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securi-
tate; vechime: -. Concursul se 
va desfăşura astfel: proba 
scrisă– 06.12.2017 ora 08.00, 
interviu– 12.12.2017 ora 08.00, 
la sediul Spitalului Universitar 
de Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de 
depunere  a  dosare lor  de 
înscriere la  concurs este : 
13.11.2017– 24.11.2017. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi 
la  B i rou l  Personal  Civ i l 
Contractual din S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88, sector 1– telefon 
021.319.30.51– 61 interior 108.

l Școala Gimnazială Iacobini, 
cu sediul in localitatea Iacobini, 
nr.112/A,comuna Brazii județul 
Arad, organizează în baza HG 
286/2011 concurs  pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante pe perioadă nedetermi-
n a t ă ,  d e :  Î n g r i j i t o r  I I –
norma0,50. Concursul se va 
desfăşura astfel: Proba scrisa in 

data de  08 decembrie 2017, ora 
12. Proba practica in data de 08 
decembrie 2017,   ora 14. 
Concursul se desfăşoară în baza 
prevederilor H.G. nr. 286/2011, 
la sediul unității şcolare, Iaco-
bini, nr.112/A.Condițiile speci-
fice de participare la concurs 
sunt: Studii gimnaziale, Domici-
liul în localitatea Secaş, comuna 
Brazii, județul Arad; Vechime: 
nu se cere vechime in muncă. 
Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de: 16noiembrie 2017, ora 
12 la secretariatul unității 
şcolare. Relații suplimentare la 
secretariatul Școlii Gimnaziale 
Iacobini, persoană de contact: 
Stoia Titiana tel: 0751161201.

CITAȚII  
l Se citează numitul Pioraş 
Gheorghe,  f iul  lui  Pioraş 
Gheorghe, cu ultimul domiciliu 
în comuna Rodna, judeţul 
Bistrița-Năsăud, în calitate de 
p â r â t ,  î n  d o s a r u l 
nr.1403/265/2016 ,  pentru 
termenul din data de 12.12.2017.  

l Judecătoria Constanţa. Dosar 
nr.4620/212/2017. Destinatar: 
Paţachia Ion. Obiectul dosa-
rului: Declarare judecătorească 
a morţii, Com.Valu lui Traian/
sat Valu lui Traian, str.Școlii, 
nr.9A. Citaţie. Sunteţi chemat în 
această instanţă, cam./sala 4, 
complet C35, în data de 19 
dec.2017, ora 15.00, în calitate 
de pârât, în proces cu Inspecto-
ratul de Poliţie al Judeţului 
Constanţa, în calitate de recla-
mant.

l Judecătoria Babadag. Dosar 
nr.226/179/2017. Destinatar: 
Silai Arsene. Obiectul dosarului: 
Declarare judecătorească a 
morţii, com.Jurilovca, Str. 
Codrului, Nr. 1, Jud. Tulcea. 
Citaţie. Sunteţi chemat în 
această instanţă, sala penal/civil, 
complet C3, în data de 06 
dec.2017, ora 09.00, în calitate 
de pârât, în proces cu Inspecto-
ratul de Poliţie al Judeţului 
Constanţa, în calitate de recla-
mant, Silai Ivan, în calitate de 
petent. 

l Se citeaza numitul Mermer 
Tamer, cu ultimul domiciliu in 
Bucuresti, sos. Pantelimon, nr. 
287, bloc. 10, ap. 128, sector 2, in 
data de 14.12.2017, ora 9.00, la 
Tribunalul Dambovita, in cali-
tate de parat in dosarul nr. 
2568/120/2016/a1, in proces cu 
CII Cismaru Elena, avand ca 
obiect atragerea raspunderii 
patrimoniale.

l Se citează  numita Butnariuc 
Candice – Veneția, fiică a 
defunctului Ionescu Ștefan, 
decedat la data de 04.12.2016, 
fost cu ultimul domiciliu în 
Sînpetru, str. Pârâului nr.25,  
Jud. Braşov, pentru data de 
04.12.2017, ora 14.00  la Biroul 
Notarului Public Ifrim Mihaela 
– Nicoleta, cu sediul biroului în 
Mun. Săcele, P-ța Libertății 
nr.21, Jud. Braşov, în vederea 
soluționării  dosarului succe-
soral nr. 14/2017, aflat pe rol la 
acest birou notarial. 

l Se citează numiții Bulz 
Ieronim şi Bulz George în cali-
tate de pârâți în dosar nr. 
1527/265/2015 al Judecătoriei 

Năsăud, în proces cu Hodea 
Gheorghe, având ca obiect 
succesiune şi partaj, cu termen 
la 12.12.2017

l Se citează numitul Moldovan 
Vasile în calitate de pârât în 
dosar nr. 2046/265/2016 al Jude-
cătoriei Năsăud, în proces cu 
Beşuțiu Anton şi Maria, având 
ca obiect uzucapiune, întăbu-
l a r e ,  ş . a . ,  c u  t e r m e n  l a 
12.12.2017

l Se citează numiții Rebrişo-
rean Ioan, Bazga Ilie, Lăzăroe 
Maria s.l. Berendea Maxim, 
Lăzăroe Iftinia s.l.Găluşcă 
Ieremie, Euthymia Lazarie s.l. 
Ierosimie Galuska, Nuti Todosa 
lui Precup şi Kandale Trofim 
căs. cu Burta Ioan, în calitate de 
p â r â ț i  î n  d o s a r u l  n r. 
612/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Pui Mări-
oara, având ca obiect succe-
siune, edificare, întăbulare, cu 
termen la 05.12.2017

l Se citează numiții Flore 
Dochia şi Flore Vasile, în calitate 
de  pârâț i  în  dosaru l  nr. 
1131/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Hangan 
Marius Ioan, având ca obiect 
succesiune, întăbulare, cu 
termen la 13.12.2017

l Se citează Dumitrescu Mihai, 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
1755/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Moldovan 
Daniela Veronica, având ca 
obiect succesiune, întăbulare, cu 
termen la 05.12.2017

l Se citează numiții Mureşan 
Iacob, Mureşan Elena, Mureşan 
Rodovica, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 3370/265/2016 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces 
cu Jucan Maria ş.a., având ca 
obiect succesiune, întăbulare, cu 
termen la 16.01.2018

l Se citează numiții Mihoc 
Nastasia, Mihoc Maria, Pop 
Ianka, Pop Ioan, Pop Marina şi 
Clipotă Maria, în calitate de 
p â r â ț i  î n  d o s a r u l  n r. 
1674/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Miron 
Ioan-Vasile şi Miron Ana-Maria, 
având ca obiect uzucapiune, 
succesiune, ş.a., cu termen la 
05.12.2017

l Se citează numiții Terente 
Ionel, Valciu Crinela Ciliola 
Emilia şi  Miron Romulus 
Marius Ioan, în calitate de 
p â r â ț i  î n  d o s a r u l  n r. 
1038/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Andronesi 
Nastasia, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ş.a., cu 
termen la 13.12.2017

l Se citează numita Strugari 
Silvia, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1397/265/2014 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces 
cu Andrei Vasile şi Maria, având 
ca obiect uzucapiune, succe-
s iune,  ş .a . ,  cu termen la 
12.12.2017

l Se citează numitul Sucilă 
Nicolae lui Iacob, în calitate de 
intimat-pârât în dosarul nr. 
2824/265/2010 al Tribunalului 
Bistrița-Năsăud, în proces cu 
Sucilă Ieronim, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a. - 
apel, cu termen la 14.12.2017

l Se citează numiții Someşan 
To d o r a ,  S o m e ş a n  I a c o b , 
Someşan Sidor, Someşan Ileana, 
S o m e ş a n  I o a n ,  S o m e ş a n 
Gr igore ,  Someşan  Alexa 
Someşan Maria şi Pinca Onița, 
în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 2667/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Bulz 
George, având ca obiect succe-
s iune,  ş .a . ,  cu termen la 
21.11.2017

l Se citează numiții Costan 
Larion căs. cu Csocs Iftinia şi 
Clipotă Lucreția s.l. Capră Ioan, 
în calitate de pârâți în dosarul 
nr. 288/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Joja Cătă-
lina-Victoria, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu 
termen la 21.11.2017

l Vlad Ion este citat prin publi-
citate la Judecătoria Craiova în 
dosarul nr.19388/215/2017 la 
data de 20.12.2017, complet 
C19, ora 10.30, având ca obiect 
contestaţie la executare, în cali-
tate de intimat cu contestatorul 
Răducan Cătălin.

DIVERSE  
l Urbanism Primăria sector 3 
Bucureşti anunţă publicul de 
iniţierea procesului de avizare, 
aprobare şi autorizare a planului 
urbanistic de detaliu “PUD 
construire hală industrială S +P 
cu supantă +1E”, iniţiator S.C. 
Elmarom Grup S.R.L. Publicul 
este invitat să transmită obser-
vaţii asupra documentelor în 
perioada noiembrie 2017,  la 
Direcţia Urbanism şi Amena-
jarea Teritoriului Primăriei 
Sector 3, Calea Dudeşti nr.191,  
tel. 021.318.03.28. Răspunsul 
observaţiilor primite va fi 
publ icat  pe  s i te-ul  www.
primarie3.ro.

l BB CIV Scandinavia SRL 
anunta publicul asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a 
acordului pentru proiectul 
spalatorie, servicii reparatii auto 
si cafenea, propus a fi amplasat 
in Stefanestii de Jos. Informa-
tiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul APM-IF, 
str.Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6 sau la sediul BB CIV 
Scandinavia, Copaceni, str.
Balastierei, nr.1. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Ilfov.

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Coram City Capital 
P r o p e r t y  A d v i s e r s  S R L 
desemnat prin hotararea nr.6419 
din data de 07.11.2017,  pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
6127/3/2017, notificã deschi-
derea falimentului prin proce-
dura simplificata prevazuta de 
Legea nr.85/2014 împotriva 
Coram City Capital Property 
Advisers SRL, cu sediul in 
Bucureşti Sectorul 5, Intrarea 
Buturugeni, Nr. 4, Bloc P1, 
Scara D, Etaj 4, Ap. 18, CUI  
23648835, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/6128/2008. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insol-
ventei impotriva Coram City 

Capital Property Advisers SRL 
vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 6127/3/2017, in 
urmatoare l e  cond i t i i :  a ) 
termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 05.12.2017; b) 
termenul limita pentru verifi-
carea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului 
suplimentar al  creantelor 
18.12.2017; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 
zile de la publicarea in BPI a 
tabelului suplimentar; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea 
tabelului definitiv consolidat 
08.01.2018.

l Dosar nr. 424/249/2013. 
România, Judecătoria Lehliu-
Gară. Sentinţa Civilă Nr.840. 
Ședinţa Publică din 21.12.2015. 
Instanţa constituită: din Preşe-
dinte- Macovei Adina Eugenia, 
Grefier- Petrescu Maria Magda-
lena. Pe rol pronunţarea cauzei 
civile având ca obiect „divorţ 
fără copii”, cerere formulată de 
reclamanta Marin Ionela-Petro-
nela, în contradictoriu cu 
pârâtul El Homam Abderra-
zzak. Dezbaterile au avut loc în 
şedinţa publică din data de 
14.12.2015, fiind consemnată 
încheierea de şedinţă din acea zi, 
ce face parte integrantă din 
prezenta, când instanţa are 
nevoie de timp pentru a deli-
bera, a amânat pronunţarea 
cauzei la data de 21.12.2015. În 
urma deliberării a pronunţat 
următoarea sentinţă: Pentru 
aceste motive în numele legii 
hotărăşte: Admite în parte 
cererea formulată de reclamanta 
Marin Ionela-Petronela (domici-
liată în com.Dragoş Vodă, sat 
Dragoş Vodă, str.Rapsodiei, 
nr.34, CNP: 2900113513370), în 
contradictoriu cu pârâtul El 
Homam Abderrazzak (fiul lui 
Brahim şi Zinab, născut la data 
de  01 .01 .1985 ,  în  C .Old 
Hassoun, Maroc, domiciliat în 
Maroc, oraş Marrakech, Arset 
Boukraa, nr. 26, Nakhil Sud, 
posesor al CIN N, EE341088, 
eliberat la data de 27.11.2007). 
Dispune desfacerea căsătoriei 
încheiate de părţi la data de 
19.03.2009, Marrakech, Maroc, 
î n r e g i s t r a t ă  s u b  n r . 
22109/21.05.2009 la Ambasada 
României la Rabat, Maroc, din 
culpa exclusivă a reclamantei. Ia 
act de faptul că la încheierea 
căsătoriei reclamanta şi-a 
păstrat numele de familie 
Marin. Fără cheltuieli de jude-
cată. Cu drept de apel în 30 de 
zile de la comunicare, apel ce se 
va depune la Judecătoria 
Lehliu-Gară. Pronunţată în 
ş e d i n ţ ă  p u b l i c ă  a s t ă z i , 
21.12.2015. Preşedinte- Macovei 
Adina  Eugenia ,  Gref ier- 
Petrescu Maria Magdalena.

l Anunt public privind depu-
nerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu: Andrei 
Popescu si Vlad Dumitrescu 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul Ansamblu rezidential 
format din 4 locuinte unifami-
liale P+1E+terasa circulabila 
propus a fi amplasat in Otopeni, 

Str. Matei Basarab 17O. Infor-
matiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agen-
tiei pt Protecia Mediului IF din 
Bucuresti, str.Aleea Lacul Morii 
nr.1, sect.6 si la sediul Andrei 
Popescu, str.Matei Basarab 17O. 
Observatii le publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei 
pt Protectia Mediului IF.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in dosarul nr. 
7 8 9 0 / 1 0 5 / 2 0 1 5 ,  Tr i b u n a l 
Prahova, conform sentinței nr. 
sentinței nr.927 din 27.10.2017 
privind pe SC Corex & C.B. 
SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță nascute in 
cursul procedurii 15.12.2017, 
întocmirea tabelului suplimentar 
al creanțelor 15.01.2018, întoc-
mirea tabelului definitiv conso-
lidat 15.02.2017.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor 
IFMA Imobiliare S.A. Consiliul 
de administraţie al societăţii 
IFMA Imobiliare S.A. Bucureşti, 
cu sediul în Calea Giuleşti nr. 
6-8, sector 6, înregistrată la 
Registrul Comerţului cu nr. 
J40/2290/2008, CUI 25157095 în 
conformitate cu prevederile art. 
117 alin.(1) din Legea nr. 
31/1990, modificată şi comple-
tată, convoacă: Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor la 
data de 12.12.2017, ora 11:00, la 
adresa din Bucureşti,  şos. 
Nordului nr. 24-26, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la data 
de referinţă 20.11.2017. În situ-
aţia în care, la prima convocare 
nu vor fi îndeplinite condiţiile de 
cvorum, adunarea se va întruni 
la a doua convocare, în condiţile 
legii, la data de 13.12.2017, ora 
11:00, în aceeaşi locaţie şi cu 
aceeaş i  ordine  de  z i .  La 
Adunarea Generală Ordinară 
sunt îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze acţionarii înscrişi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
20.11.2017, stabilită ca dată de 
referinţă.  Participarea la 
Adunarea Generală Ordinară se 
face în conformitate cu dispozi-
ţiile Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, precum şi cu prevederile 
legale aplicabile societăţilor 
comerciale pe acţiuni. Unul sau 
mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social 
are/ au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare 
de adunarea generală; şi b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale. Acţionarii pot participa fie 
personal, fie prin reprezentant, 
prin acordarea unei procuri 
speciale altor persoane. În caz 
de prezentare prin împuternicit, 
un exemplar original al procurii 
speciale se va depune la sediul 
social al Societăţii cu 48 de ore 
înainte de adunare.  Lista 
cuprinzând informaţiile cu 
privire la numele, localitatea de 
domiciliu şi calificarea profesio-
nală a persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator, 
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documentele şi materialele infor-
mative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi se va afla 
la dispoziţia acţionarilor, înce-
pând cu data de 21.11.2017, la 
adresa din Bucureşti ,  şos. 
Nordului nr. 24-26, sector 1, 
putând fi consultată şi comple-
tată de aceştia. Ordinea de zi: 1. 
Repartizarea profitului net 
aferent exerciţiului finaciar al 
anului 2016 şi a rezultatului 
reportat înregistrat în contul 117, 
inclusiv sumele constituite în 
contul 1175 “Rezultatul reportat 
reprezentand surplusul realizat 
din rezerve din reevaluare”; 2. 
Aprobarea mandatării Dlui. 
Stefanut Catalin Roman, cu 
posibilitatea de substituire, 
pentru a încheia şi/ sau semna în 
numele Societăţii şi/ sau al acţio-
narilor Societăţii hotărârea 
prezentei Adunări Generale 
Ordinare şi pentru a efectua 
toate formalităţile legale pentru 
înregistrare, publicitate, opozabi-
litate, executare şi publicare a 
hotărârilor adoptate, precum şi 
pentru a depune, prelua acte şi 
semna în acest scop în numele 
Societăţii, în relaţia cu Oficiul 
Registrului Comerţului şi alte 
entităţi publice sau private. 
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie Roman Ștefănuț 
Cătălin, Administrator Bogdan 
Cernescu.  

LICITAȚII  
l Lichidatorul judiciar al TSP 
Ecoterm SA scoate la vânzare 
prin licitaţie publică bunuri 
mobile, diferite utilaje de lucru 
reduse la 70%. Licitaţiile au loc 
în fiecare vineri, ora 10.00, la 
sediul lichidatorului din str.Timi-
şanei, nr.34, et.2, Constanţa. 
Regulamentul de vânzare este de 
200Lei, plus TVA, taxa de parti-
cipare la licitaţie 100Lei, plus 
TVA, iar garanţia de participare 
reprezintă 10% din preţul bunu-
rilor. Detalii la tel.0241.614.940. 
Prin lichidator judiciar Spectrum 
Insolvency IPURL.

l UAT comuna Sacalaz, jud 
Timis cu sediul in localitatea 
Sacalaz nr. 368, anunta scoaterea 
la licitatie publica cu strigare, in 
vederea concesionarii,terenuri cu 
suprafate cuprinse intre 794 
mp-1375 mp, pentru constructia 
de locuinta proprietate perso-
nala, situate in PUZ Sorocul 
Beregsau Mare. Licitatia va avea 
loc in data de 04.12.2017, ora 
10:00 , la sediul Primariei 
Sacalaz. Pretul de pornire este de 
1Euro/mp/an. In cazul in care nu 
vor fi concesionate toate parce-
lele, licitatia se va repeta in 
fiecare zi de luni, pe o perioada 
de 90 de zile, dupa care, se va 
face un alt anunt, in presa.
 
l UAT comuna Sacalaz, jud. 
Timis cu sediul in localitatea 
Sacalaz nr. 368, anunta scoa-
terea la licitatie publica in 
vederea conscesionarii a unei 
parcele cu suprafata de 18039 
mp, situata in Zona Industriala 
Sacalaz. Licitatia va avea loc in 
data de 04.12.2017, ora 12:00, la 
sediul Primariei Sacalaz. Pretul 
de pornire este de 0,75 Euro/mp/
an. In cazul in care, terenul nu 
va fi concesionat, licitatia se va 
repeta in fiecare zi de luni, pe o 
perioada de 90 de zile, dupa 
care, se va face un alt anunt, in 
presa.

l Societatea Complexul Ener-
getic Oltenia SA cu sediul în 
Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 5, 
judeţul Gorj, număr de înmatri-
culare la Registrul Comerţului 
J18/311/2012, C.U.I. 30267310,  
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
05.12.2017, ora 11:00, licitatie 
publica deschisa cu calificare, cu 
strigare, competitivă, pentru 
fiecare reper, pentru vanzarea de 
„utilaje miniere, mijloace fixe”. 
Bunurile (2 buc excavatoare, 1 
buc masina de haldat si 1 buc 
carucior cu banda pe senile) si 
preturile de pornire sunt prezen-
tate in Anexa la Regulament. 
Documentaţia de valorificare 
(Regulament, proiect de contract 
si formulare) se poate procura 
doar in baza unei solicitari trans-
mise la adresa e-mail iustin.
stiuca@ceoltenia.ro, persoana de 
contact: Iustin Marian Stiuca, tel: 
0372819765. Data limită de 
depunere a  oferte lor  este 
05.12.2017, ora 09:00

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului de valorificare nr. 
2989/16.05.2017, aprobat în 
cadrul Adunării Generale a 
Cred i tor i lo r  d in  data  de 
29.05.2017, bunurile imobile 
absolut indispensabile exploa-
tării, aparţinând   debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu 
transferul drepturilor dobândite 
şi obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru 
exploatarea minereului cuprifer 
nr. 2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare 
sunt cuprinse în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va 
desfăşura în data de 04 Decem-
brie 2017, de la ora 10:00, la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Lichidatorul societății Nazac 
Trade SRL -în lichidare volun-
tară, vinde prin licitație publică 
cu strigare bunuri mobile şi 
imobile (teren în extravilanul 
oraşului Galați şi terenuri în 
intravilanul oraşului Aleşd şi sat 
Chistag, județul Bihor). Caietul 
de sarcini cuprinzând descrierea 
bunurilor, prețul de pornire la 
licitație şi regulamentul de 
vânzare pot fi obținute de la 
sediul lichidatorului zilnic, între 
orele 12.00-16.00. Licitația va 
avea loc la sediul  lichidatorului 
din Galați, str.B-dul Dunărea, 
nr.21, Bl.A12B, Ap.3, la data de 
15.11.2017, ora 14.00. În caz de 
neadjudecare, licitațiile se vor 
relua la sediul din Galați, 
str.B-dul Dunărea, nr.21, Bl.
A12B, Ap.3, cu acelaşi preț de 
pornire, la data de: 22.11.2017, 
29.11.2017 şi 06.12.2017, ora 
14.00. Relații suplimentare la 
te lefon:  0236.321.896 sau 
0742.036.395. 

l Vlamar 4U SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la prețurile 
de evaluare reduse cu 50 %: 
masina taiat beton (1.577 lei), 
autoturism Peugeot Partner 
(3.380 lei), opturator pneumatic 
(219 lei). Preturile nu contin 
TVA. Licitaţia va avea loc în data 
de 17.11.2017, ora 14/30 la sediul 

lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, 
tel/fax 0244 519800.

l Trebor Exim SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică teren intravilan in supra-
fata de 5.857 mp si indiviz in 
suprafata de 161 mp, situate în 
Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
evaluare redus cu 50 %, respectiv 
58.850 lei. Licitaţia va avea loc în 
data de 15.11.2017, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în zilele de 22.11.2017, 
29.11.2017, aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Amira Romtrade SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică autoturism Audi 
A4 / 2004 la pretul de evaluare 
redus cu 25%, respectiv 6.959 lei, 
fără TVA. Având în vedere că 
lichidatorul judiciar nu deține 
cartea de identitate si talonul 
masinii in original, demersurile 
pentru obtinerea duplicatelor 
pentru cartea de identitate si 
talon cad in sarcina adjudecata-
rului. Licitaţia va avea loc în data 
de 14.11.2017, ora 15/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, 
tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în zilele de 21.11.2017, 
28.11.2017, aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Arad organizează în data de 
21.11.2017, ora 10.00, licitaţie cu 
strigare pentru închiriere spaţii 
în vederea amplasării a două 
bancomate, respectiv ora 12.00, 
pentru aparate de distribuit 
băuturi calde. Informaţii la 
telefon: 0257.207.100, int.20239, 
20240.

l Debitorul SC Re.Ma-Lemn 
G.P. SRL, cu sediul în com. 
Gogosu, sat. Gogosu, nr. 382, jud. 
Mehedinţi, CIF: 31013329, 
J25/503/2012 aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 3038/101/2016 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 
scoate la vânzare urmatorul bun 
imobil proprietate imobiliara 
compusa din: Teren  intravilan 
situat in comuna Gogosu, Tarla 
34, Parcela 1690/1, cu o supra-
fata totala de 5.154 mp (5.088 
din acte) avand  numar cadastral 
50663 si anexa gater cu o supra-
fata construita de 63,84 mp + 
împrejmuire gard la pretul de  
16.745 EURO exclusiv tva (echi-
valentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 05.12.2017 orele 
1400. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna 
o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi să 
achiziționeze caietul de sarcină in 
suma de 500 lei cu cel puțin 
2(doua) ore înainte de ora licita-
ției. Invităm pe toti cei care vor 
să participe la şedinţa de licitaţie 
să depună oferte de cumpărare şi 
documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achi-

tată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa menționată 
anterior respectiv localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, judeţul Mehedinţi. Somam 
pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile 
descrise anterior sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii la sediul 
lichidatorului judiciar din loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 
0742592183, 0756482035 tel./
fax : 0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-in-
solventa.ro. 

l Debitorul  SC Comsig SA – 
societate în dizolvare - lichidare, 
cu sediul în Sighisoara, str.
Caraiman, nr.1, jud.Mures, 
CIF:1225885, J26/176/1991, prin 
lichidator Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare 
bunul imobil la pretul stabilit 
prin raportul de evaluare după 
cum urmează: 1. Proprietate 
imobiliara situata in intravilanul 
Mun. Sighisoara, str. Caraiman, 
nr. 1, jud. Mures compusa din 
Cladire- Punct alimentare nr. 7 
avand suprafata construita de 
79,31 mp si suprafata utila de 
70,21 mp; Sopron cu o suprafata 
construita de 33,93 mp si teren 
intravilan cu S= 109 mp, Nr. 
cadastral 1465/1/2 la pretul de 
4.950 euro (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii, pret 
neafectat de TVA). Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
procedează la vânzarea bunului 
imobil descris anterior, il repre-
z i n t a  R e z o l u t i a  n r . 
10313/27.07.2017 privind inre-
gistrarea procedurii de dizol-
vare cu lichidare si numirea 
lichidatorului SC Consultant 
Insolventa SPRL. Licitaţia va 
avea loc în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud .Mehedinţ i  la  data  de  
21.11.2017 orele 11:00. Pentru a 
participa la licitaţie, ofertanţii 
sunt obligaţi să depună la sediul 
ales al lichidatorului,din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinți,  telefon , 
0742592183, fax:0252354399, 
sau email:office@consultant-in-
solventa.ro; cel mai târziu până 
în data de 20.11.2017 orele 
11:00. - o ofertă de cumpărare 
şi dovada consemnării  cauţi-
unii  de 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei pentru bunu-
rile imobile pe care intenţio-
nează să le cumpere, în contul 
SC Comsig SA deschis la BCR 
S A . N r .  c o n t : 
RO13RNCB0191015637860001. 
Să depună contravaloarea caie-
tului de sarcină in sumă de 
500,00 lei.
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunul imobil 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la 
t e l e fon-fax   0742592183 , 
0756482035 sau 0256/220827, 
email:office@consultant-insol-
venta.ro;, site: www.consul-
tant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului din localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi.

l SNGN ROMGAZ SA -Sucur-
sala Ploieşti vinde fier vechi 
11.456kg, cu preţ de pornire 
0,8Lei/kg. Materialele pot fi vizi-
onate în incinta Depozitului 
Central Finta, Com.Finta, Jud.
Dâmboviţa, zilnic, între orele 
10.00-14.00. Licitaţia publică cu 
strigare va avea loc la sediul 
vânzătorului, Ploieşti, str. Ghe. 
Gr. Cantacuzino, nr. 184, în data 
de 29.11.2017, ora 13.00, terme-
nul-limită de depunere a cererii 
şi a documentelor de participare 
fiind 29.11.2017, ora 12.00. Taxa 
de participare este de 20Lei, 
garanţia de participare este de 
10% din valoarea totală a materi-
alelor solicitate. Condiţiile de 
participare şi modul de desfăşu-
rare a licitaţiei sunt stabilite în 
caietul de sarcini, care poate fi 
ridicat de la sediul Sucursalei 
Ploieşt i ,  până în  data de 
28.11.2017, ora 15.00. Persoană 
de contact: Moise Madalina, 
tel.0749.333.720.

PIERDERI  
l Rotaru Petre declara pierdute 
Certificatul de Atestare Profesio-
nala Marfa si permisul de condu-
cere.Se declara nule.

l Pierdut Atestat manager 
transport, eliberat de A.R.R. 
Argeş, pe numele Iancu Doru, 
din Piteşti – Argeş. Se declară 
nul.

l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa si Persoane emis 
pe numele Constantin Marius 
Narcis Iulian. Il declar nul.

l Declar pierdut actul de conce-
siune nr. 1120 din 06.04.1978 
eliberat de Consiliul Parohial 
Chitila pe numele Popescu 
Gheorghe, Popescu Ioana, 
Popescu Doina şi  Popescu 
Victoria. Îl declar nul.

l Zanfir Andrei- Cătălin declar 
nulă legitimaţie de student în 
cadrul Universităţii Creştine 
„Dimitrie Cantemir”, emisă de 
Facultatea de Marketing.

l Pierdut abonament RATC 
pensionari pe numele de Cristea 
Nicoleta CI Seria KT 929652.

l Declar pierdut şi nul Certificat 
Constatator eliberat în baza 
declaraţiei nr.2109/23.02.2017, 
aparţinând societăţii E-Agri 
Management  SRL,  având 
CUI:RO35697602, J51/108/2016.

l C&A Moda Retail SRL, cu 
sediul în Str.Bilciureşti, nr.9A, 
et.5, sect.1, 014012 Bucureşti, 
N . R . C .  J 4 0 / 1 4 0 1 6 / 2 0 0 8 , 
CUI:RO24335313, declară pier-
dute şi nule Certificatele Consta-
tatoare pentru punctele de lucru 
având următoarele adrese: 1.
Bucureşti, Bdul.Iuliu Maniu, 
nr.546-560, sect.6; 2.Bucureşti, 
Calea Văcăreşti, nr.391, Șos.Olte-
niţei, nr.83C, sect.4; 3.Jud.Cluj, 
Sat Floreşti, com.Floreşti, str.
Avram Iancu, nr.492-500, Polus 
Center; 4.Mun.Arad, Calea Aurel 
Vlaicu, nr.10-12, Atrium Center, 
jud.Arad; 5.Mun.Sibiu, Șelimbăr 
DN 1-km 306, Shopping City, 
jud.Sibiu; 6.Bucureşti, Bdul.1 
Decembrie 1918, sect.3; 7.Muni-
cipiul Botoşani, Bdul.Mihai 
Eminescu, nr.4, jud.Botoşani, 
Family Center; 8.Mun.Craiova, 
Calea Bucureşti, nr.144, Electro-

putere Parc Craiova, jud.Dolj; 
9 .Mun.Piatra  Neamţ,  Bd.
Decebal, nr.79, Piatra Neamţ 
Shopping City, jud.Neamţ.

l Declar pierdut şi nul Registrul 
unic de control aparţinând 
Allianz Ţiriac Asigurări SA- 
Sucursala Piteşti, CUI:6834170, 
J03/2/1995.

l Chitanta achitare integrala 
locuinta, aferenta Contract 
4798/24.11.2004, pe numele Bala-
reanu Dumitru, Balareanu Alen-
drina. O declar nula.

l Pierdut Proces verbal predare 
preluare din 17.08.1975, Popovici 
Mihail, Popovici Eufimia. Il 
declar nul.

l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala locuinta, pe numele Alexa 
Constantin si Alexa Janna. O 
declar nula.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire locuinta, incheiat in 
27.06.2001, pe numele Milea 
Petruta si Milea Ionel. Il declar 
nul.

l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala Contract vanzare cumpa-
rare 5522/26115/21.05.1998, pe 
numele Dinu Alexandru si Dinu 
Raluca Paula. O declar nula.

l Pierdut Contract constructie 
nr. 40234/05.07.1974 si Proces 
verbal 07.10.1974, pe numele Ilas 
Floarea si Ilas Gheorghe. Le 
declar nule.

l Pierdut Fisa de calcul nr. 
26437/20.07.2016 anexa la 
Contract inchiriere, pe numele 
Radu Legarden. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
locuinta nr. 5376/07.07.1993, pe 
numele Virgil Calota. O declar 
nula.

l Phylosophy Design SRL, 
J40/17593/2005, CUI- 18054186 
declar pierdut certificatul consta-
tator sediu social. Il declar nul.

l Pierdut Atestat CPC marfă pe 
numele Roescu Cătălin Ionuţ 
eliberat la 26.09.2015 expiră la 
25.09.2020. Se declară nul.

l Pierdut Atestat ADR pe 
numele Roescu Cătălin Ionuţ 
eliberat la 26.09.2015 expiră la 
25.09.2020. Se declară nul.

COMEMORĂRI

Familia îndurerată 
anunţă împlinirea unui 

an de la plecarea          
iubitului nostru soţ, tată 
şi bunic, Judecător           

CONSTANTIN BUGA.                            
Maria, soţie, Cezar şi 
Iulian, fii, Carmen şi     Iulian, fii, Carmen şi     

Mihaela, nurori, Bogdan 
şi Irina, nepoţi.               

Să îl odihnească          
Dumnezeu!                     

Îl purtăm în suflet. 


