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OFERTE SERVICIU

Proto Technology are ca principal domeniu
de activitate fabricarea de prototipuri, ma-
chete [i matri]e, numai în lemn, argil`, r`[ini
sau materiale compozite, cu prec`dere în in-
dustria auto. C`ut`m persoan`,
femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e în
matri]are, machetare [i prototipare, desen
tehnic [i lucrul cu unelte manuale. Pentru
mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne scrie]i
pe adresa contact@prototechnology.ro. 
Consiliul Superior al Magistraturii, prin Insti-
tutul Na]ional al Magistraturii, organizeaz`
la Bucure[ti, în perioada 5 ianuarie- 4 iunie
2015, concursul de promovare în func]ia de
judec`tor la Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie
în condi]iile art. 52-52 indice 7 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judec`torilor [i
procurorilor, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, precum [i ale Regu-
lamentului privind organizarea [i
desf`[urarea a concursului de promovare în
func]ia de judec`tor la Înalta Curte de
Casa]ie [i Justi]ie, aprobat prin Hot`rârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 74/31 ianuarie 2012, modificat` [i comple-
tat`. Concursul se organizeaz` pentru ocu-
parea unui num`r de 7 posturi de judec`tor
vacante, din care 3 posturi la Sec]ia penal` [i
4 posturi la Sec]ia de contencios administra-
tiv [i fiscal. Concursul const` într-o prob`
având ca obiect evaluarea actelor întocmite
de candida]i sau care privesc activitatea
acestora, un interviu sus]inut în fa]a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii [i o
prob` scris` cu caracter practic. Se pot înscrie
la concurs judec`torii [i procurorii care au cel
pu]in gradul de curte de apel sau parchet de
pe lâng` curtea de apel, îndeplinesc
condi]iile minime de vechime prev`zute de
art. 52 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judec`torilor [i procurorilor, republi-
cat`, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare, care la ultimele 3 evalu`ri au avut
calificativul "foarte bine" [i nu au fost nicio-
dat` sanc]iona]i disciplinar. Cererile de în-
scriere la concurs se depun la Consiliul
Superior al Magistraturii, pân` la data de 21
ianuarie 2015, conform calendarului de
desf`[urare a concursului aprobat. Tematica
[i bibliografia se public` pe pagina de inter-
net a Consiliului Superior al Magistraturii [i
a Institutului Na]ional al Magistraturii.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine de pe
paginile de Internet ale Consiliului Superior
al Magistraturii [i Institutului Na]ional al
Magistraturii (Web: www.csm1909.ro;
www.inm-lex.ro).
Prim`ria Ora[ului Pope[ti-Leordeni, jude]ul
Ilfov anun]`: Prim`ria Ora[ului Pope[ti-Leor-
deni, cu sediul în ora[ul Pope[ti-Leordeni,
Pia]a Sf.Maria, nr.1, jude]ul Ilfov organizeaz`
concurs de recrutare în data de 04.02.2015,
pentru ocuparea func]iilor publice vacante
de execu]ie din cadrul Direc]iei Economice
dup` cum urmeaz`: -1 post inspector, clasa I,
grad profesional principal, Serviciul
Urm`rire, Executare Silit` [i Insolven]`; -1
post referent, clasa III, grad profesional prin-
cipal, Serviciul Urm`rire, Executare Silit` [i
Insolven]`; -1 post inspector, clasa I, grad pro-
fesional asistent, Serviciul Buget, Salarizare,
Contabilitate; -1 post inspector, clasa I, grad
profesional debutant, Serviciul Buget,
Salarizare, Contabilitate; -1 post referent,
clasa III, grad profesional debutant, Serviciul
Buget, Salarizare, Contabilitate. Probele sta-
bilite sunt: proba scris` [i interviul. Proba

scris` se va organiza în data de 04.02.2015,
ora-10.00, iar interviul în data de 06.12.2015,
ora-10.00. Ambele probe se vor sus]ine la
sediul Prim`riei Ora[ului Pope[ti-Leordeni
din Pia]a Sf.Maria, nr.1, jud.Ilfov. Cerin]ele
posturilor scoase la concurs sunt
urm`toarele: Condi]ii generale: candida]ii
trebuie s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute
de art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul func]ionarilor publici, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Condi]ii specifice pentru postul de inspector,
clasa I, grad profesional principal: -candida]ii
trebuie s` fi absolvit studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; -
vechimea în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice de inspector I,
grad profesional principal -5 ani; -cuno[tin]e
operare calculator: nivel baz`; Condi]ii speci-
fice pentru postul de referent, clasa III, grad
profesional principal: -candida]ii trebuie s`
fi absolvit studii medii absolvite cu diplom`
de bacalaureat; -vechimea în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice
de referent III, grad profesional principal -5
ani; -cuno[tin]e operare calculator: nivel
baz`; Condi]ii specifice pentru postul de in-
spector, clasa I, grad profesional asistent: -
candida]ii trebuie s` fi absolvit studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent`; -vechimea în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice de in-
spector I, grad profesional asistent -minim 1
an; -cuno[tin]e operare calculator: nivel
baz`; Condi]ii specifice pentru postul de in-
spector, clasa I, grad profesional debutant: -
candida]ii trebuie s` fi absolvit studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echiva-
lent`; -vechimea în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice de in-
spector I, grad profesional debutant -0 ani; -
cuno[tin]e operare calculator: nivel baz`;
Condi]ii specifice pentru postul de referent,
clasa III, grad profesional debutant: -can-
dida]ii trebuie s` fi absolvit studii medii ab-
solvite cu diplom` de bacalaureat;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func]iei publice de referent III,
grad profesional debutant -0 ani; -cuno[tin]e
operare calculator: nivel baz`; Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen de
20 de zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial al României, partea a-III-a,
la sediul institu]iei [i trebuie s` con]in` în
mod obligatoriu documentele prev`zute la
art.49 din HGR nr.611/2008, pentru apro-
barea normelor privind organizarea [i dez-
voltarea carierei func]ionarilor publici, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Bibli-
ografia [i rela]ii suplimentare la sediul in-
stitu]iei.

SOMA}II

Soma]ie. Potrivit dispozi ]iilor instan]ei sta-
bilite prin |ncheierea civil` din data de
10.12.2014, \n conformitate cu prevederile
art. 1051 din Codul de procedur` civil`, se
aduce la cuno[tin]` faptul ca pe rolul
Judec`toriei Jibou se afl` dosarul civil nr.
381/1752/2014 av~nd ca obiect dob~ndirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului, teren intravilan \n
suprafa]` de 3855 mp, situat \n sat Trestia,

com. Hida, jude]ul S`laj, \ntre vecinii: N- Pin-
tea Alexandru, S – Rus Anica, E – micii pro-
prietari, V- p~r~u, \nscris \n CF. 90 Trestia. Nr.
Top. 19/a, 22/a, 25/b, 28/b. Restului terenu-
lui nefiind identificat \n CF. Av~nd ca propri-
etari tabulari pe p~r~]ii Pintea Ioan, Pintea
Anastasia, Pintea Vasile, Pintea Ana [i Pin-
tea Veronica, cu domiciliul necunoscut. To]i
cei interesa]i au posibilitatea formul`rii
unei opozi]ii la cererea de uzcapiune \nain-
tat` instan]ei de c`tre reclaman]ii Pintea
Ilie [i Pintea Luiza, domicilia]i \n sat Trestia,
comuna Hida, nr. 26, jud. S`laj. Opozi]ia va
fi formulat` \n scris [i va fi comunicat` in-
stan]ei de judecat`, \n caz contrar, \n ter-
men de 6 luni de la afi[area prezentei
soma]ii se va proceda la judecarea cauzei.
Pre[edinte Metyus Gabriela. Grefier Szi-
lagyi Anna-Bella.

CITA}II

Pârâ]ii Chiril` Petru Ovidiu, Chiril` Eduard
Cristian sunt cita]i la Judec`toria Dorohoi în
data de 23.01.2015, pentru ,,succesiune”
Numitul RUS Grigore este citat \n calitate de
p~r~t \n dosar nr.1794/265/2013 al Judec`to-
riei N`s`ud cu termen la data de 13.01.2015
\n proces cu Varga Marin, Varga Mihaela,
Varga Constantin, Varga Salonica.

LICITA}II

Spitalul Or`[enesc Sinaia, cu sediul în Sinaia,
Str.Spitalului, nr.2, jude]ul Prahova, anun]`
pentru data de 05.02.2015, ora-11.00, organi-
zarea licita]iei publice pentru închiriere pe o
perioad` de 1 an a unui spa]iu în suprafa]`
de 26,84mp, situat la adresa de mai sus,

având destina]ia „Magazin de produse ali-
mentare [i nealimentare". Pre]ul de pornire
al licita]iei este de 8Euro/mp/lun`. Docu-
menta]ia poate fi procurat` contra cost, de
la sediul Spitalului Or`[enesc Sinaia, Servi-
ciul A.T.A.T., prin plata taxei de participare la
licita]ie, în valoare de 300lei. Ofertele se
primesc pân` la data de 05.02.2015, ora-
09.00, la sediul Spitalului Or`[enesc Sinaia.
Rela]ii suplimentare la telefon:-0244.311.953.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i.
Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Suceava. Serviciul Fiscal Or`[enesc Gura Hu-
morului. Anun] anulare licita]ie P.F.A. Hison
Maria din M`n`stirea Humorului, jud.
Suceava. De la: Serviciul fiscal Gura Humoru-
lui, jud. Suceava. Nr. 21497 din 29.12.2014.
Deoarece P.F.A Hison Maria cu sediul în loc.
M`n`stirea Humorului, com. M`n`stirea Hu-
morului, jud. Suceava, CUI 19321966, a achi-
tat toate obliga]iile fiscale datorate c`tre
AFIR Bucuresti, în temeiul art. 148, alin. (4),
lit. a, din OUG 92/2003 privind Codul de pro-
cedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, executarea silit`
înceteaz`. Fa]` de cele men]ionate mai sus,
licita]ia programat` pentru data de
09.01.2014 nu mai poate fi organizat`.

PIERDERI

Declar pierdute (nule) Acte de concesiune
eliberate de Parohia Cimitirului Buna- Vestire
Bellu la data 20.02.1977 [i nr.688/555 din
30.03.1962 pe numele Nedea Constanta [i
Pop Laura Maria (fost` Nedea) loc de veci
nr.33, 2x3=6mp, fig.II.
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