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OFERTE SERVICIU
l Asoc.ICAM, cu sediul în 
comuna Pătrăuţi, nr.13, jud.
Suceava, angajează: asistent 
relaţii publice şi îngrijitor 
clădiri. Limbi străine şi experi-
enţă cu construcţii din lemn tip 
canadian cerute. Persoanele 
i n t e r e s a t e  v o r  d e p u n e 
CV-uri+foto la sediul asociaţiei 
sau pe mail:  icamoffice@
icamro.org.

l Spitalul Militar de Urgenta 
"Dr.Ion Jianu" -Pitesti organi-
zeaza concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi vacante 
de personal civil contractual: 
1post de muncitor calificat III 
-electrician (studii generale/
medii) la formatia intretinere 
cladiri si instalatii din adminis-
trativ (necesita minim 3 ani 
vechime in meserie). Concursul 
se va desfasura in perioada 
26.01.2018-07.02.2018, ince-
pand cu ora 10.00 la sediul 
SMU "Dr.Ion Jianu" -Pitesti, 
dupa cum urmeaza: proba 

scrisa in data de 26.01.2018 ora 
10.00, proba practica in data de 
01.02.2018 ora 10.00 si proba 
d e  i n t e r v i u  i n  d a t a  d e 
07.02.2018 ora 10.00. Perioada 
de depunere a dosarelor de 
inscriere la concurs este 
03.01.2018-16.01.2018. Data 
limita de depunere a dosarelor 
de inscriere la concurs este 
16.01.2018 ora 15.00. Relatii 
suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.ro la rubrica anun-
turi si la biroul resurse umane 
din SMU "Dr.Ion Jianu" -Pitesti 
cu sediul in municipiul Pitesti 
strada Negru Voda nr.47 
judetul Arges - tel.0248/218090, 
0248/218172, int.224, 266.

CITAȚII  
l Se citeaza prata Negroiu 
Daniela Liliana, in data de 
16.01.2018 la Judecatoria 
Arad, sala 215, ora 9.00 in 
dosar nr 13785/55/2017, avand 
cva obiect divort in proces cu 
reclamantul Negroiu Marius 
Calin.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de înregis-
trare al SC Rommost Invest-
ment SRL, cu sediul în Oraş 
Ovidiu, Str.Industrială, nr.22, 
Jud.Constanţa, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr.
J13/597/2005, CUI:17291877. Îl 
declar nul.

l Dinu Bobi-Laurenţiu, cu 
domiciliul în Craiova, Aleea 4 
Drumul Apelor, nr.17, judeţul 
Dolj, aduce la cunoştinţă pier-
derea cărţii de identitate seria 
E-100956, aparţinând vehicu-
lului cu nr de identificare 
WVWZZZ19ZFW528830, 
eliberată de RAR Reprezen-
tanţa Dolj.

l Pierdut Certificat Consta-
tator Sarbu I Alexandru PFA, 
CUI: 30356841, Nr.Reg.Comer-
ţului F40/2570/2012 din data 
26.06.2012, pentru activităţi 
care se desfăşoară la beneficiari 
şi/sau în afara sediilor proprii. 
Îl declar nul.




