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OFERTE SERVICIU
QQ Angajăm personal la curăţenie 

pentru clădire de birouri, salariu+bo-
nusuri. Tel: 0751.278.488.

QQ S.C. angajează şofer profesionist 
categoria C, categoria B, manipulant 
m ă r f u r i  g e n e r a l e .  Te l e f o n : 
021.430.02.65,  0723.368.664, 
0723294725, 0720.072.561.

QQ Erkann Logistics SRL caută 
şoferi autocamion, posesori permis de 
conducere C+E deţinători de atestat 
profesional şi card tahograf. Experi-
enţă de cel puţin 3 ani în efectuarea 
de transporturi internaţionale, 
studiile medii şi cunoştinţe de limba 
engleză, orice altă limbă străină 
constituie un avantaj. 0736.107.038.

QQ Institutul Oncologic “Prof.Dr.
Alexandru Trestioreanu” Bucureşti 
scoate la concurs următoarele posturi 
vacante contractuale, conform HG 
286/2011: 1 post de economist specia-
list IA în cadrul Serviciului de 
Evaluare şi Statistică Medicală şi 1 
post de economist specialist IA în 
cadrul Biroului Achiiţii Publice, 
Contractare. Dosarele de concurs se 
depun la Serv.RUNOS din cadrul 
Institutului până la data de 
16.01.2017, ora 15.00. Proba scrisă va 
avea loc în data de 25.01.2017, ora 
9.00, iar proba interviu va avea loc în 
data de 27.01.2017, ora 9.00, la sediul 
Institutului din Șos.Fundeni, nr.252, 
sect.2, Bucureşti.

QQ Penitenciarul Miercurea Ciuc 
scoate la concurs 10 posturi vacante: 
1 post de ofiţer (asistent social), 7 
posturi de agent operativ (6 bărbaţi şi 
1 femeie), 1 post de agent adminis-
trativ (gospodar) şi 1 post de agent 
administrativ (responsabil sector 
economic -logistică). În termenul de 
înscriere de 15 zile lucrătoare de la 

data publicării anunţului, adică până 
la data de 23 ianuarie 2017, ora 15.00, 
inclusiv, candidaţii depun dosarele de 
candidat complete la structura de 
resurse umane din unitate. Taxa de 
participare la concurs este de 85Lei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul unităţii, str. Zold Peter, nr.2, 
pe site-ul unităţii: http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-miercurea-ciuc/
concursuri-din-sursa-externa şi al 
Administraţiei Naţionale a Penitenci-
arelor.

QQ Pentru încadrarea ca funcţionar 
public cu statut special, Penitenciarul 
Giurgiu, cu sediul în mun.Giurgiu, 
şos. Bălănoaiei, nr. 12A, jud.Giurgiu, 
scoate la concurs următoarele 
posturi: -2 posturi ofiţer (psiholog); -1 
post agent tehnic (bucătar); -1 post 
ofiţer (economist). Dosarele de 
înscriere se depun la Penitenciarul 
Giurgiu -Biroul resurse umane în 
termen de 15 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ. 
Taxa de participare la concurs este de 
85 Lei. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la structura de resurse 
umane din Penitenciarul Giurgiu şi 
pe site-ul Penitenciarului Giurgiu 
(http://anp.gov.ro/web/penitencia-
rul-giurgiu/cariera). 

QQ Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de 
auditor, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului 
Băile Herculane, județul Caraş-Se-
verin. Concursul se organizează la 
sediul Agenției Naționale a Funcțio-
narilor Publici, în data de 31 ianuarie 
2017, ora 10.00 proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea 
a-III-a, la sediul Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, modificată şi completată de 
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publ ic i  ş i  la  nr.  de te lefon: 
0374.112.726.

QQ Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concursuri 
de recrutare pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de conducere vacante de: 
-secretar al comunei Vîrciorog, 
judeţul Bihor, -şef serviciu-Serviciul 
Avize, acorduri, autorizații din cadrul 
Agenției Județene pentru Protecția 
Mediului Bihor şi concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuție de: -auditor, clasă I, grad 
profesional superior din cadrul 
Primăriei municipiului Salonta, 
judeţul Bihor. Concursurile se organi-
zează la sediul Instituţiei Prefectului 
-judeţul Bihor, în data de 31 ianuarie 
2017, ora 10.00 proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concursuri se pot 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea 
a-III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concursuri trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, modificată şi completată de 
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de 
participare la concursuri şi biblio-
grafia se afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publ ic i  ş i  la  nr.  de te lefon: 
0374.112.726.

QQ Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Mărişelu, judeţul 
Bistriţa-Năsăud. Concursul se orga-
nizează la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 01 
februarie 2017, ora 10.00 proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modi-
ficată şi completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

QQ Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 

publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Movila Miresii, 
judeţul Brăila. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 01 
februarie 2017, la ora 9.00 -proba 
eliminatorie de testare a cunoştinţelor 
de operare pe calculator şi ora 10.00 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modifi-
cată şi completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

QQ Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bucureşti, cu sediul în str. 
Radu Vodă nr.26-26A, sector 4, Bucu-
reşti, organizează concurs în vederea 
ocupării unei funcţii publice de 
execuţie vacante de inspector clasa I 
grad profesional superior  din cadrul 
Compartimentului Informatică. 
Condiţii de participare. Condiţii 
generale: art.54 din Legea nr.188/1999 
republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -Studii de specialitate: 
“Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diploma de licenţă sau echivalența 
în domeniul fundamental: ştiinţe 
inginereşti sau în specializările: infor-
matică, cibernetică economică, auto-
matică şi informatică.” -Perfecţionări 
(specializări): -curs de perfecţionare 
în sistem hardware/software, admi-
nistrare reţele calculatoare. -Cunoş-
tinţe de operare/programare pe 
calculator (necesitate şi nivel): - 
administrator baze de date, diploma/
certificat/atestat. -Vechime minimă în 
specialitatea studiilor: 9 ani. Acte 
necesare pentru înscriere: -formu-
larul de înscriere pus la dispoziţie de 
I.T.M. Bucureşti; -copia actului de 
identitate; -copiile diplomelor de 
studii şi ale altor acte care să ateste 
efectuarea unor specializări; -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice (conform Ordinului ANFP 
nr.192/2013 pentru aprobarea forma-
tului standard al adeverinţei care 
atestă vechimea în muncă şi 
vechimea în specialitatea studiilor); 
-cazierul judiciar; -adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile sanitare 
abilitate (adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul Sănătăţii 

Publice); -declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţă care să 
ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică; -declaraţia pe propria 
răspundere că nu a fost destituit(ă) 
dintr-o funcţie publică sau nu i s-a 
încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani. Concursul constă în 
susţinerea unei probe scrise în data de 
31.01.2017 ora 10.30 şi interviul în 
data de 02.02.2017 ora 10.30. Copiile 
de pe actele necesare înscrierii se vor 
prezenta însoţite de documentele 
originale sau în copii legalizate. Dosa-
rele se vor depune în perioada 
30.12.2016-18.01.2017 inclusiv,  peri-
oada de selecţie a dosarelor este 
19-26.01.2017. Relaţii suplimentare la 
tel.: 021.331.18.03.

QQ Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bucureşti, cu sediul în str. 
Radu Vodă nr.26-26A, sector 4, Bucu-
reşti, organizează concurs în vederea 
ocupării unui număr de trei posturi 
vacante de inspector de muncă clasa 
I grad profesional superior şi un post 
vacant de inspector de muncă clasa I 
grad profesional principal din cadrul 
Serviciului Securitate şi Sănătate în 
Muncă. Condiţii de participare. 
Condiţii generale: art.54 din Legea 
nr.188/1999 republicată (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -Studii de speciali-
tate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniile fundamentale: ştiinţe 
inginereşti. -Perfecţionări (speciali-
zări): -. -Cunoştinţe de operare/
programare pe calculator (necesitate 
şi nivel): -mediu, diplomă/certificat 
a tes tare  cunoşt inţe  operare 
PC/E.C.D.L. după caz. -Vechime 
minimă în specialitatea studiilor: 9 
ani pentru inspector de muncă clasa I 
grad profesional superior, 5 ani 
pentru inspector de muncă clasa I 
grad profesional principal. Acte nece-
sare pentru înscriere: -formularul de 
înscriere pus la dispoziţie de I.T.M. 
Bucureşti; -copia actului de identi-
tate; -copiile diplomelor de studii şi 
ale altor acte care să ateste efectuarea 
unor specializări; -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice 
( c o n f o r m  O r d i n u l u i  A N F P 
nr.192/2013 pentru aprobarea forma-
tului standard al adeverinţei care 
atestă vechimea în muncă şi 
vechimea în specialitatea studiilor); 
-cazierul judiciar; -adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile sanitare 
abilitate (adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice); -declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţă care să 
ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică; -declaraţia pe propria 

răspundere că nu a fost destituit(ă) 
dintr-o funcţie publică sau nu i s-a 
încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani. Concursul constă în 
susţinerea unei probe scrise în data de 
31.01.2017 ora 10.30 şi interviul în 
data de 02.02.2017 ora 10.30. Copiile 
de pe actele necesare înscrierii se vor 
prezenta însoţite de documentele 
originale sau în copii legalizate. Dosa-
rele se vor depune în perioada 
30.12.2016-18.01.2017 inclusiv, peri-
oada de selecţie a dosarelor este 
19-26.01.2017. Relaţii suplimentare la 
tel.: 021.331.18.03.

QQ Primăria Oraşului Bragadiru, cu 
sediul în: localitatea Bragadiru, 
şoseaua Alexandriei, nr. 249, judeţul 
Ilfov, în baza Legii nr. 188/1999 
privind Statutul Funcţionarilor 
Publici, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 22 
din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, repu-
blicată cu modificările şi completările 
ulterioare, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante pentru funcţiile 
publice: consilier, clasa I, grad profe-
sional debutant, Serviciul Buget- 
Finanţe Contabilitate- Compartiment 
financiar; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată,  absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor: 0 ani; consilier, 
clasa I, grad profesional superior, 
Serviciul Buget- Finanţe Contabili-
tate- Compartiment financiar; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -vechime 
în specialitatea studiilor: minim 9 ani; 
consilier, clasa I, grad profesional 
debutant– Serviciul Public Comu-
nitar Local pentru Evidenţa Persoa-
nelor– Compartiment evidenţa 
persoanei; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor: 0 ani. 
Concursul începe în data de 
31.01.2017 orele 10:00– proba scrisă, 
02.02.2017, orele 10:00– interviul, şi 
se desfăşoară la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru, judeţul Ilfov. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituţiei 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial. Date de contact: telefon 
021/4480795, interior 113, email: 
resurseumane@primariaorasbraga-
diru.ro.

QQ Institutul Oncologic “Prof.Dr.
Alexandru Trestioreanu” Bucureşti 
scoate la concurs următoarele posturi 
vacante contractuale, conform HG 
286/2011: 1 post de asistent medical 
generalist debutant cu studii superi-
oare în cadrul Secţiei Clinice 
Chirurgie Oncologică II şi 1 post de 
asistent medical generalist debutant 
cu studii superioare în cadrul Secţiei 
Chirurgie Oncologică III; 2 posturi de 
asistent medical principal generalist 
cu studii postliceale în cadrul Secţiei 
Clinice Chirurgie Oncologică II şi 2 
posturi de asistent medical principal 
de radiologie cu studii postliceale în 
cadrul Laboratorului Radiologie şi 
Imagistică Medicală-Compartiment 
RMN; 1 post de asistent medical 
generalist cu studii postliceale în 
cadrul Secţiei Secţiei Clinice Onco-
logie Pediatrică; 1 post de asistent 
medical generalist debutant cu studii 
postliceale în cadrul Secţiei Oncologie 
Medicală II, 2 posturi de asistent 
medical generalist debutant cu studii 

anunțuri
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postliceale în cadrul Secției UTS, 1 
post de asistent medical generalist 
debutant cu studii postliceale în 
cadrul Secţiei Clinice Radioterapie 
III, 1 post de asistent medical genera-
list debutant cu studii postliceale în 
cadrul Secţiei Bloc Operator, 3 
posturi de asistent medical de radio-
logie debutant cu studii postliceale în 
cadrul Laboratorului Radioterapie cu 
Energii Înalte, 2 posturi de asistent 
medical de radiologie debutant cu 
studii postliceale în cadrul Laborato-
rului Radiologie şi Imagistică Medi-
cală-Compartiment RMN şi 1 post de 
asistent medical generalist debutant 
cu studii postliceale în cadrul Secţiei 
Camera de Gardă; 1 post vacant de 
îngrijitoare în cadrul Laboratorului 
Radiologie şi Imagistică Medica-
lă-Compartiment; 1 post de brancar-
dier în cadrul Sectiei; 1 post de 
statistician medical principal în 
cadrul Serviciului de Evaluare şi 
Statistică Medicală; 13 posturi de 
registrator medical debutant în 
cadrul Serviciului de Evaluare şi 
Statistică Medicală şi 1 post de regis-
trator medical debutant în cadrul 
Serviciului Anatomie; 1 post de 
economist II în cadrul Serviciului de 
Evaluare şi Statistică Medicală; 1 
post cu normă întreagă şi 1 post cu 
jumătate de normă de consilier 
juridic IA în cadrul Compartimen-
tului Juridic; 1 post cu jumătate de 
normă de consilier juridic I în cadrul 
Compartimentului Juridic; 1 post de 
muncitor calificat III- cofetar-patiser 
în cadrul Secţiei Bloc Alimentar; 1 
post de muncitor calificat IV- liftier în 
cadrul Secţiei Muncitori-Lifturi; 1 
post de muncitor necalificat în cadrul 
Secţiei Bloc Alimentar. Dosarele de 
concurs se depun la Serv. RUNOS 
din cadrul Institutului până la data 
de 16.01.2017, ora 15.00. Proba scrisă 

va avea loc în data de 25.01.2017, ora 
9.00, iar proba interviu va avea loc în 
data de 27.01.2017, ora 9.00, la sediul 
Institutului din Șos.Fundeni, nr.252, 
sect.2, Bucureşti. Mai multe infor-
mații pot fi obținute la avizierul insti-
tutului şi pe site-ul www.iob.ro

VÂNZĂRI IMOBILE
QQ SC Coseli SA Iaşi vinde imobil 

situat în Iaşi, str.Poitiers 10, compus 
din teren 5.292mp şi trei construcţii: 
c9 -cabină poartă; c10 -cabină bilete; 
c11 -sala antrenament, la preţul de 
1.350.000Lei, fără TVA.

CITAŢII
QQ Pârâta Răboj Adriana este 

chemată a se prezenta în dosarul de 
partaj nr.30406/215/2016 la Judecă-
toria Craiova pentru depunerea 
adresei de domiciliu.

QQ Numitul Ungureanu Florin cu 
ultimul domiciliu cunoscut in mun. 
Oltenita, str.I.H.Radulescu, nr.134-
136, bl. N2, sc.A, et., ap.8, Jud. Cala-
rasi,  este chemat in data de 
19.01.2017 ora 9:00 la Judecatoria 
Oltenita in calitate de parat in 
dosarul nr. 3698/269/2016, obiectul 
dosarului: rectificare carte funciara, 
rec lamant  f i ind  Ungureanu 
Gheorghe.

QQ Numitul  Ursachi  Alin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în munici-
piul Piatra Neamţ, Aleea Garofiţei, 
nr. 2, este citat la Tribunalul Botoşani, 
la data de 11 ianuarie 2017, în Dosar 
nr. 321/217/2015, având ca obiect 
a n u l a r e  a c t ,  i a r  c a  p ă r ţ i : 
Ursachi  Ioan, Ciobanu Verona, 
Ursachi Alin, Comisia locală de fond 

funciar Mileanca, Comisia judeţeană 
de fond funciar Botoşani.

QQ Săvescu Aurica, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna 
Curcani, strada Ulmeanca, nr.4, jud. 
Călăraşi, este chemată în data de 
19.01.2017, la Judecătoria Olteniţa, 
ora 8.30, în dosarul 5496/269/2016, 
având calitate de pârâtă în divorţ cu 
Săvescu Nicuşor Emil.

QQ Gherghe Vasile, cu ultimul domi-
ciliu in com. Roata de Jos, Cartojani 
este citat pe 09.01.2017, ora 09:00 la 
Judecatoria Bolintin Vale, Completul 
cj1, camera sala 2, in dosarul nr. 
630/122/2015 pentru declarare jude-
catoreasca a mortii.

DIVERSE
QQ CN CF CFR SA, Sucursala 

Regională CF Craiova, titular al 
proiectului „Lucrări de reabilitare la 
podeţ CF Km 226+575 şi Lucrări 
amenajare albie”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Dolj, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi de evaluare adec-
vată pentru proiectul „Lucrări de 
reabilitare la podeţ CF km 226+575 şi 
lucrări amenajare albie”, propus a fi 
amplasat în comuna Robăneşti, 
judeţul Dolj: proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului 
şi nu se supune evaluării adecvate. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Dolj din str.Petru 
Rareş, nr.1, judeţul Dolj, în zilele de 
luni-vineri, între orele 08.00-16.00 şi 

vineri între orele 08.00-14.00, precum 
şi la următoarea adresă de internet: 
http://apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ.

SOMAȚII
QQ Somaţie. Se aduce la cunoştinţa 

celor interesaţi că reclamanţii Șerban 
Marian şi Șerban Valentina Mihaela, 
au solicitat Judecătoriei Braşov, să se 
constate că Statul Român a dobândit 
dreptul de proprietate asupra imobi-
lului teren înscris în CF 103437 
Braşov, sub nr. top 8360/1/3/3, situat în 
Braşov, str. Zizinului nr. 102. Persoa-
nele interesate pot face opoziţie la 
Judecătoria Braşov, cu precizarea că, 
în caz contrar, în termen de 30 de zile 
de la emiterea celei din urmă publi-
caţii, se va trece la judecarea cererii. 
Somaţia face parte integrantă din 
încheierea pronunţată la data de 
06.09.2016, în dosarul civil nr. 
4204/197/2015 al Judecătoriei Braşov, 
cu termen la data de 10.01.2017, sala 
J2, C5, ora 13.00.

PIERDERI
QQ Subscrisa Vasilache D Florica 

Maria PFA înregistrată la ORC sub 
nr. F29/1586/2008 şi având CUI 
24899355 declară pierdute certifica-
tele constatatoare nr.  37390/ 
17.06.2013 privind activităţi în afară 
sediului social şi activităţi de birou. 

QQ Subscrisa Vasilache P Nicolae 
PFA înregistrată la ORC sub nr. 
F29/1585/2008 ş i  având CUI 
24899347 declară pierdute certificatele 

constatatoare nr. 37385/17.06.2013 
privind activităţi în afară sediului 
social şi activităţi de birou. 

QQ Pierdut carte de intervenţie 
original, pentru casa de marcat tip 
CARAT MOBIKA, Model 01, seria 
VT014078 aparţinând firmei Spot 
Vision Electric & Lighting S.R.L., 
cu sediul în Bd. Iuliu Maniu, nr. 
616, bl. B, sector 6, Bucureşti şi 
C.U.I. 18752430 –o declarăm nulă.

QQ Pierdut certificat de înregistrare 
Carpatica Asig, Sucursala Drobeta 
Turnu Serverin, nr.B2822046/ 
12.09.2013 şi certificat constatator 
nr.6907/04.03.2008. Se declară nule.

QQ Pierdut certificat de înregis-
trare Carpatica Asig, Sucursala 
Slatina, nr.B2075997/10.08.2009 şi 
certificat constatator nr.28490/ 
24.07.2009. Se declară nule.

QQ Pierdut Certificat Înregistrare 
SUCIU PAUL.PFA. Sediu sat Izvoru 
Mureşului nr.217, jud.Harghita, 
CUI.19605275 din 01.01.2007, nr.
ordine-F19/319/13.02.2009 eliberat la 
19/02/2009, seria B.Nr.1845515. 
Declar nul.

DECESE
QQ A trecut ca un înger bun şi blând 

prin viață; A trăit rugându-se şi s-a 
rugat trăind; A iubit atât de mult 
oamenii încât a ars ca flacăra vie 
pentru suferințele fiecărui semen; A 
plecat discret dintre noi privind 
moartea cu ochii senini de copil. La 
trecerea în eternitate sufletul ei pur 
ne-a şoptit doar atât: CREDINȚĂ, 
SPERANȚĂ, IUBIRE. „Nu fiți trişti, 

iubirea este mai tare ca moartea...” 
Aşa a fost MARIETA CENUȘE, o 
mamă, o bunică şi o soție cu totul 
aparte. Dumnezeu să o odihnească în 
pace! Copiii, nepoții, rudele apro-
piate, vecinii, foştii colegi de serviciu, 
soțul. Col.(r.) Ing. Marin Cenuşe.

anunțuri


