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OFERTE SERVICIU
l SC Transilvania Nuts SRL anga-
jează muncitori necalificaţi (studii 
gimnaziale) la fabrica din Sântimbru, 
jud. Alba. Contact: 0736.631.646, 
office@transilvanianuts.ro.

l G Canale & C angajeaza 18 amba-
latori manuali pentru tipografie. 
Interviurile au loc la sediul din Com. 
Cernica nr. 47, vineri, 12 ianuarie 2018 
l a  o r a  9 . 0 0 .  I n f o r m a t i i  l a : 
021.351.72.55.

l SC Athos Foods SRL, CUI: 
31028567, cu sediul în Pieleşti, anga-
jează: funcţionar administrativ, agent 
contractări şi achiziţii, administrator 
cumpărări, agent servicii clienţi. 
Cerinţe: studii medii, fără experienţă. 
Interviul se organizează în data de 15 
ianuarie 2018. Tel.0744.597.517.

l Institutul de Cercetare Dezvoltare 
pentru Pajişti Braşov, cu sediul în 
Braşov, str. Cucului nr. 5, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: Consilier juridic: 1 
post; Auditor intern în sectorul public: 
1 post; Șef depozit sector agricol: 1 
post, Electrician, instalator: 1 post; 
Mecanic agricol: 2 posturi; Adminis-
trator – fochist: 1 post. Concursul va 
avea loc la sediul I.C.D.P. Braşov, str. 
Cucului nr. 5 în ziua de 14 februarie 
2018. Depunerea dosarelor pentru 
participarea la concurs se va face până 
la data de 09 februarie 2018. Condițiile 
de participare, tematica de concurs şi 
alte informații se pot obține de la 
sediul I.C.D.P. Braşov, str. Cucului nr. 
5, telefon: 0268/472704; www.pajis-
ti-grassland.ro.

l Baza de Reparaţii a Tehnicii de 
Intervenţie Dragalina, cu sediul în 
localitatea Dragalina, str. Remizei nr. 
1, judeţul Călăraşi, organizează 
concurs prin încadrare directă, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii (republicat), 
Hotărârii Guvernului României nr. 
286/2011, pentru ocuparea următo-
rului post vacant: A) Denumirea 
postului: inginer gr. II - specialist I A, 
COR 251203, în cadrul Compartimen-
tului Comunicaţii şi Tehnologia Infor-
maţiei. B) Nivelul studiilor şi vechimea 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: - studii superioare 
de lungă durată sau studii universitare 
de licenţă (S), absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în unul din 
domeniile fundamentale: a) matema-
tică şi ştiinţe ale naturii, în domeniile 
de licenţă: „Informatică", „Matema-
tică". Pentru domeniul de licenţă 
„Matematică", titularul postului 
trebuie să deţină specializarea ,,mate-
matică-informatică". b) ştiinţe ingine-
reşti,  în domeniile de licenţă: 
„Inginerie electrică", „Inginerie elec-
tronică, telecomunicaţii şi tehnologii 
informaţionale", „Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei", „Ingineria 
sistemelor"; c)ştiinţe sociale, în dome-
niul de licenţă: "Cibernetică, statistică 
şi informatică economică". - vechime 
în specialitatea studiilor: minimum 6 
luni. C) Tipul probelor de concurs, 
locul, data şi ora desfăşurării: Probele 
de concurs: proba scrisă şi interviu; 
Locul de desfăşurare a probelor de 
concurs: sediul Bazei de Reparaţii a 
Tehnicii de Intervenţie Dragalina; 
Datele de desfăşurare: 1. proba scrisă: 
06.02.2018, ora 10.00; 2. interviul: 
09.02.2018, ora 10.00; D) Data limită, 
locul de depunere a dosarului de 
concurs: - 29.01.2018, ora 15.00 la 
sediul Bazei de Reparaţii a Tehnicii de 
Intervenţie Dragalina. E) Datele de 
contact ale secretarului comisiei de 
concurs: lt. col. Dragnea Petruş, tel: 
0721.268.008.

l Primăria Oraşului Uricani, cu sediul 
în localitatea Uricani, strada 1 Mai, 
numărul 6, judeţul Hunedoara, orga-
nizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de execuție de 

inspector, clasa I, grad profesional 
principal, 1 post. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Oraşului 
Uricani astfel: -Proba scrisă în data de 
15.02.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 20.02.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Condiţii generale: 
conform art.54 din Legea nr.188/1999, 
republicată, cu completările şi modifi-
cările ulterioare; Condiţii specifice: 
-studii superioare de lungă durată 
economice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minimum cinci ani; -cunoştinţe de 
operare pe calculator nivel mediu. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Oraşului Uricani. 
Relaţii suplimentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul Primăriei Oraşului 
Uricani, din strada 1 Mai, nr.6, județul 
Hunedoara. Persoană de contact: 
Singuran Marinela -inspector superior, 
t e l e f o n :  0 2 5 4 . 5 1 1 . 1 2 1 ,  f a x : 
0254.511.127, e-mail: primariauri-
cani@gmail.com

l Comuna Vaţa de Jos, judeţul Hune-
doara, anunţă organizarea concursului 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie, vacantă, referent, clasa III, 
grad profesional asistent (comparti-
ment registrul agricol), în aparatul de 
specialitate al Primarului comunei 
Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara, 
conform art. 57 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată cu modificările şi comple-
tările ulterioare, coroborat cu art.21 şi 
art.22 din HGR nr.611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, modificată şi completată 
în data de 16.02.2018, ora 10.00 -proba 
scrisă, proba interviu va fi adusă la 
cunoştinţa concurenţilor admişi. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute la art.54 şi art.57 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; -studii 
medii, absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime în muncă, minim 6 
luni în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. Data până 
la care se pot depune dosarele este de 
20 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea III-a. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul 
Comunei Vaţa de Jos, judeţul Hune-

doara. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, de la d-na 
Borza Livia, secretarul comunei Vaţa 
d e  J o s ,  t e l e f o n / f a x : 
0254.681.054/0254.681.055.

l Comuna Vaţa de Jos, judeţul Hune-
doara, anunţă organizarea concursului 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie, vacantă, inspector, clasa I, 
grad profesional principal (comparti-
ment asistenţă social), în aparatul de 
specialitate al Primarului comunei 
Vaţa de Jos, judeţul Hunedoara, 
conform art.57 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, coroborat cu art.21 şi 
art.22 din HGR nr.611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, modificată şi completată 
în data de 16.02.2018, ora 10.00 -proba 
scrisă, proba interviu va fi adusă la 
cunoştinţa concurenţilor admişi. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute la art.54 şi 57 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; -studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime în muncă minim 5 
ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. Data până 
la care se pot depune dosarele este de 
20 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea III-a. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul 
Comunei Vaţa de Jos, judeţul Hune-
doara. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, de la d-na 
Borza Livia, secretarul comunei Vaţa 
de Jos, telefon/fax: 0254.681.054/ 
0254.681.055.

l Primăria Comunei Bozovici, cu 
sediul în localitatea Bozovici, strada 
principală, numărul 251B, judeţul 
Caraş-Severin, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
execuţie consilier, clasa I, grad profesi-
onal principal. Concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei Comunei 
Bozovici astfel: -Proba scrisă în data 
de 12.02.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 14.02.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: superi-
oare absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă -profil economic sau 
administraţie publică locală; -vechime 
în specialitatea studiilor: minim 5 ani. 

Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Bozovici. Relaţii suplimentare şi coor-
donatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul institu-
ției Primăriei Comunei Bozovici. 
Persoană de contact: Jurchescu Ion 
-secretarul comunei Bozovici, telefon/
fax: 0255.242.145, e-mail: p_bozovici@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Sălătrucel, cu 
sediul în localitatea Sălătrucel, str.
Rîului, nr.25, judeţul Valcea, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: Inspector, clasa 
I, gradul profesional debutant, din 
cadrul compartimentului Urbanism 
din Aparatul de specialitate al prima-
rului Comunei Sălătrucel, judeţul 
Vâlcea. Concursul pentru ocuparea 
postului se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Sălătrucel, judeţul 
Vâlcea, astfel: -proba scrisă se va 
desfăşura în data de 15.02.2018, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
19.02.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul ştiinţelor ingi-
nereşti; -cunoştinţe operare calculator, 
nivel mediu; -vechime în specialitatea 
studiilor: 0 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 20 
de zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Sălătrucel, judeţul Vâlcea. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Sălătrucel, persoană de 
contact: Popescu Elena-Loredana, 
secretar cu delegaţie, telefon: 
0250.750.031, e-mail: primariasa-
latrucel@yahoo.com.

l Serviciul Public de Alimentare cu 
Apă şi Canalizare -Comuna Caraşova, 
județul Caraş-Severin, organizează în 
baza HG nr. 286/2011 concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
unei funcții contractuale de conducere 
vacante: 1.Șef Serviciu. Condiții speci-
fice: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; 
-cunoştințe şi aptitudini în utilizarea 
calculatorului; -permis de conducere 
categoria B; -vechime în muncă: nu 
este cazul. Condiții de desfăşurare a 
concursului: a)Concursul se desfă-
şoară la sediul Serviciului Public de 

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante 
din cadrul Direcției Administrația Piețelor, respectiv: inspector 
de specialitate, debutant la Compartimentul tehnic și de 
intervenții la incendii din cadrul Biroului investiții, reparații și 
administrativ și inspector de specialitate, gradul I la Compar-
timentul urmărire și control încasări.

Condiții specifice de participare la concurs:
 - pentru inspector de specialitate, debutant - studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din 
domeniul științe administrative, cu specializarea administrație 
publică;
 - pentru inspector de specialitate, gradul I - studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din 
domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcției contractuale de minimum 3 ani și 6 
luni.

Concursul se organizează conform calendarului următor:
 - 25 ianuarie 2018, ora 14.00 - termenul limită pentru depunerea 
dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
 - 5 februarie 2018, ora 10.00 - proba scrisă, ce se va desfășura la 
sediul Primăriei Municipiului Suceava.

Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu 
odată cu rezultatele la proba scrisă.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, 
camera 45 sau la telefonul 0230.212.696, interior 152 sau 252.
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Alimentare cu Apă și Canalizare, 
comuna Carașova, nr.274, astfel: 
-proba scrisă în data de 05.02.2018, ora 
10.00; -interviul în data de 06.02.2018, 
ora 14.00; b)Condițiile de participare 
la concurs, bibliografia și actele solici-
tate candidaților pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul Servi-
ciului de Alimentare cu Apă și Canali-
zare Comuna Carașova. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial al României. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul instituției sau la telefon: 
0255.232.000. Selecția dosarelor va 
avea loc în termen de 2 zile de la data 
încetării depunerii dosarelor de 
înscriere.

l În conformitate cu prevederile 
art.30 din Legea nr.53/2003, privind 
Codul muncii, republicată, Legii-cadru 
nr.153/2017, privind salarizarea perso-
nalului plătit din fonduri publice, HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fondurile 
publice, HG nr.355/2007, privind 
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, 
Ordinului MAI nr.291/2011, pentru 
aprobarea Normelor metodologice 
privind supravegherea sănătăţii lucră-
torilor din MAI, Ordinului MAI 
nr.140/2016, privind activitatea de 
management resurse umane în unită-
ţile de poliţie ale MAI, toate cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, 
cu sediul în municipiul Tg.Jiu, str.
Traian, nr.2, organizează concurs/
examen, prin recrutare cu personal din 
sursă externă, pentru ocuparea unui 
post de personal contractual, respectiv 
referent IA la compartimentul „Secre-
tariat, documente clasificate și arhivă” 
din cadrul Poliţiei Oraș Rovinari, 
poziţia 464 din statul de organizare al 
unităţii. În vederea participării la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească cumulativ condițiile generale 
conform art.3 din HG nr.286/2011, 
actualizată, și următoarele condiţii 
specifice: -să fie absolvenţi de studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat; -să 
fie absolvenţi ai unor cursuri autorizate 
utilizare Microsoft Office/atestat 
competențe digitale utilizare calcu-
lator; -să obțină/să dețină autorizație 
de acces la informații clasificate, clasa 
de secretizare nivel „Strict secret”; -să 
fie declarați apt medical, conform 
baremelor de angajare în MAI; -nu 
este necesară îndeplinirea unei condiții 
de vechime. Înscrierea candidaților și 
depunerea dosarelor de concurs se face 
la sediul IPJ Gorj, Serviciul Resurse 
Umane, din Tg.Jiu, str.Traian, nr.2, 
până la data de 26.01.2018, ora 16.00, 
în zilele lucrătoare. Până la data de 
23.02.2018, dosarul de înscriere va fi 
completat de către candidați cu fișele 
de aptitudine în muncă, însoțite de 
documentele care au stat la baza elibe-
rării acestora. Concursul pentru 
ocuparea postului vacant se va desfă-
șura la sediul Inspectoratului de Poliție 
Județean Gorj, după următorul grafic: 
-26.02.2018-27.02.2018 -selecția dosa-
relor; -02.03.2018, ora 10.00 -susținerea 
probei scrise; -07.03.2018, ora 10.00 
-susținerea interviului. Relaţii supli-
mentare referitoare la organizarea și 
desfășurarea concursului/examenului 
se pot obţine la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Gorj, telefon: 
0253.207.713, interior: 20113, de luni 
până vineri, între orele 08.00-16.00, 
sau pe site-ul unității: gj.politiaro-
mana.ro, la secțiunea Carieră.

l Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
Prahova, cu sediul în municipiul 

Ploiești, strada Vasile Lupu, nr. 60, 
judeţul Prahova, organizează concurs/
examen prin recrutare din sursă 
externă pentru ocuparea a două 
posturi vacante de personal contrac-
tual, respectiv maistru I și muncitor 
calificat IV-I, ambele cu atribuții de 
fochist, conform HG 286/2011. Candi-
daţii trebuie să fie absolvenţi de: 
-pentru postul de personal contractu-
al-maistru I: studii liceale cu diplomă 
de bacalaureat sau școală de maiștri, 
având una din următoarele calificări 
profesionale: instalații sanitare, termo-
ventilații și/sau instalații electrice 
construcții, mecanică; -pentru postul 
de personal contractual- muncitor 
calificat IV-I: școală de arte și meserii/
școală profesională având una din 
următoarele calificări profesionale: 
instalații sanitare, termoventilații și/
sau instalații electrice/liceu având 
calificarea profesională de tehnician 
instalator pentru construcţii/școală 
postliceală/școală de maiștri având 
calificarea profesională de maistru 
instalator în construcţii; -3 ani vechime 
în muncă; -2 ani vechime în speciali-
tatea posturilor scoase la concurs 
-fochist; -să fie apt medical și psiho-
logic; -să dețină certificat de absolvire a 
cursului de calificare în meseria de 
fochist pentru cazane de aburi și apă 
fierbinte, cod 816103 și autorizaţie 
eliberată de ISCIR, pentru fochist 
clasa „A” sau „C”, valabilă. Cererile 
de înscriere a candidaților și dosarele 
de concurs, în volum complet, se 
depun la Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova -Serviciul Resurse 
Umane, până la data de 26.01.2018 
(inclusiv)-ora 16.00, iar concursul va 
avea loc după cum urmează: 1. Proba 
scrisă: 02.03.2018, începând cu ora 
12.00; 2.Interviul: 07.03.2018, înce-
pând cu ora 12.00. Persoană de 
contact :  Radu Ionel ,  telefon: 
0244.302.113 sau interior: 20113.

l Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
Prahova, cu sediul în municipiul 
Ploiești, strada Vasile Lupu, nr.60, 
judeţul Prahova, organizează concurs/
examen prin recrutare din sursă 
externă pentru ocuparea unui post 
vacant de personal contractual, 
respectiv de muncitor calificat IV-I, cu 
atribuții de exploatare și reparații auto, 
conform HG 286/2011. Candidaţii 
trebuie să fie absolvenţi de liceu cu 
diplomă de bacalaureat, profil mecanic 
sau școală profesională profil mecanic; 
-5 ani vechime în muncă; -2 ani 
vechime în specialitatea postului 
-exploatare și reparaţii auto; -apt 
medical și psihologic; -să dețină permis 
de conducere categoria „B”. Cererile 
de înscriere a candidaților și dosarele 
de concurs, în volum complet, se 
depun la Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Prahova -Serviciul Resurse 
Umane, până la data de 26.01.2018 
(inclusiv)-ora 16.00, iar concursul va 
avea loc după cum urmează: 1.Proba 
scrisă: 02.03.2018, începând cu ora 
14.00; 2.Interviul: 07.03.2018, înce-
pând cu ora 14.00. Persoană de 
contact: Voinea Marius, telefon: 
0244.302.115 sau interior: 20115.

l Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
Prahova, cu sediul în municipiul 
Ploiești, strada Vasile Lupu, nr. 60, 
judeţul Prahova, organizează concurs/
examen prin recrutare din sursă 
externă pentru ocuparea unui post 
vacant de personal contractual, 
respectiv de muncitor calificat IV-I, cu 
atribuții de ospătar-chelner, conform 
HG 286/2011. Candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi de studii gimnaziale sau 
școală profesională; -fără vechime în 
muncă; -să aibă curs de calificare în 
meseria de ospătar; -să fie apt medical 
și psihologic. Cererile de înscriere a 
candidaților și dosarele de concurs, în 
volum complet, se depun la Inspecto-
ratul Judeţean de Poliţie Prahova 
-Serviciul Resurse Umane, până la 
data de 26.01.2018 (inclusiv)-ora 16.00, 

iar concursul va avea loc după cum 
urmează: 1.Proba scrisă: 02.03.2018, 
începând cu ora 09.00; 2. Interviul: 
07.03.2018, începând cu ora 09.00. 
Persoană de contact: Dogea Mihaela, 
telefon: 0244.302.112 sau interior: 
20112.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data de 
14.02.2018, ora 11.00, următoarele 
posturi funcţii publice: Programul 
concursului: -14.02.2018 -ora 11.00 
-proba scrisă. Interviul se susţine, de 
regulă, într-un termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Data și ora susţinerii 
interviului se afișează o dată cu rezulta-
tele la proba scrisă; -11.01.2018 -publi-
citate concurs. Direcția Coordonare 
Organizare -Serviciul Juridic Coordo-
nare Organizare, Compartimentul 
Juridic: 1.un post funcție publică de 
execuție de consilier juridic, clasa I, 
gradul profesional superior. Condiţiile 
de participare: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările 
ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul științe juridice; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani. 2.un post funcție 
publică de execuție de consilier juridic, 
clasa I, gradul profesional principal. 
Condiţiile de participare: -Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul științe 
juridice; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului, înce-
pând cu data de 11.01.2018, ora 8.00, și 
până în data de 30.01.2018, ora 16.30. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. Relaţii 
suplimentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, persoană de contact: Vasilica 
Chivu, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Inspectoratul de Poliţie Județean 
Dâmboviţa, cu sediul în municipiul 
Târgoviște, b-dul Carol I, nr.64, jud. 
Dâmbovița, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
personal contractual operator 
controlor date III -sistematizare, 
control tehnic și legalitatea transportu-
rilor la Serviciul Rutier. Concursul se 
va organiza și desfășura, în conformi-
tate cu HG 286/23.03.2011, astfel: 
1.Selecţia dosarelor de concurs în 
perioada: 26-27.02.2018; 2.Proba scrisă 
în data de 02.03.2018, ora 10.00; 3.
Interviul în data de 07.03.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -să fie absolvenți 
de studii medii, cu diplomă de bacala-
ureat; -să aibă studii de specialitate de 
operator calculator. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 26.01.2018, 
ora 16.00, la sediul Inspectoratului de 
Poliție Județean Dâmbovița. Relații 
suplimentare privind celelalte condiții 
de participare la concurs și conținutul 
dosarului de concurs pot fi obținute de 
la Inspectoratul de Poliție Județean 
Dâmbovița. Persoană de contact: 
comisar de poliț ie  Antonescu 
Alexandru, care poate fi contactat 
direct la punctul de control acces al 
instituției, la numărul de telefon: 
20112 sau la telefon: 0245.207.218.

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.286/2011 și 
ale Hotărârii Guvernului nr.1027 din 
11 noiembrie 2014, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Harghita, cu sediul în 
municipiul Miercurea-Ciuc, str. Tudor 
Vladimirescu, nr.34-36, judeţul 
Harghita, organizează concurs pentru 
încadrarea, cu recrutare din sursă 
externă, a unui număr de 3 posturi 
vacante de personal contractual din 
cadrul unității, după cum urmează: 
muncitor calificat IV-I (fochist), 
muncitor calificat IV-I (ospătar) și 
operator controlor date III-I. În 
vederea participării la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească cumu-
lativ condiţiile generale conform art.3 
din HG nr.286/2011, actualizat, și să fie 
absolvenţi de studii liceale cu diplomă 
de bacalaureat. Nu este necesară 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării posturilor. Înscrierea 
candidaţilor și depunerea dosarelor de 
concurs se face la sediul IPJ Harghita, 
până la data de 26.01.2018, inclusiv, 
iar până la data de 23.02.2018 dosarul 
de înscriere va fi completat cu fișa de 
aptitudine în muncă. Concursul se va 
desfășura la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Harghita și va consta 
în următoarele etape succesive: proba 
scrisă în data de 02.03.2018, ora 11.00, 
și proba interviu în data de 07.03.2018, 
ora 11.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0266.205.112 și pe 
site-ul: www.hr.politiaromana.ro, secţi-
unea Carieră.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Giurgiu, cu sediul în municipiul 
Giurgiu, bulevardul CFR, nr.9, organi-
zează concurs/examen, prin recrutare 
din sursă externă, pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată, a următoa-
relor posturi de personal contractual 
vacante: -referent II -IA (secretariat, 
documente clasificate și arhivă), trei 
posturi; -operator-controlor date III-I. 
A)În vederea participării la concurs/
examen, candidaţii trebuie să îndepli-
nească cumulativ următoarele condiţii 
generale: a)au cetăţenia română, cetă-
ţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și domi-
ciliul în România; b)cunosc limba 
română, scris și vorbit; c)au vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; d)au capacitate deplină de 
exerciţiu; e)au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f)îndeplinesc condiţiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârșirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 

fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. B)Condi-
ţiile specifice pe care trebuie să le 
îndeplinească persoana care participă 
la concursul pentru ocuparea postului: 
-absolvent de liceu cu diplomă de 
bacalaureat și al unui curs de operator 
PC. Concursurile/examenele se vor 
desfășura la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Giurgiu, din bule-
vardul CFR, nr.9, astfel: -Selecţia 
dosarelor de concurs: 26-27.02.2018; 
-Proba scrisă: 02.03.2018; -Interviul: 
07.03.2018. Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta și 
depune dosarul de concurs, în volum 
complet, până la data de 23.02.2018, 
ora 13.00, la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Giurgiu. Relaţii supli-
mentare referitoare se pot obţine la 
sediul Inspectoratului de Poliţie Jude-
ţean Giurgiu -Serviciul Resurse 
Umane, sau la telefon: 0246.207.111 
sau  0246/207113,  interior:  20111 sau  
20113, de luni până vineri, între orele 
09.00-15.00 și pagina de internet a 
unităţii (http://gr.politiaromana.ro/
cariera/posturi-scoase-la-concurs).

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, b-dul Revolu-
ţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează 
concurs în vederea ocupării următo-
rului post vacant: -1 (un) post de 
administrator patrimoniu, gr.I S, cod 
COR 263111, pe perioadă nedetermi-
nată, în cadrul Institutului de Cerce-
tare Dezvoltare Inovare în Ştiinţe 
Tehnice și Naturale. Condiţii specifice: 
-Studii doctorale în domeniul: Ştiinţe 
inginerești (ca de ex.Inginerie chimică, 
Inginerie textilă, Inginerie alimentară, 
Inginerie mecanică,  Ingineria 
mediului, Inginerie alimentară) și 
Ştiinţe ale naturii (Chimie, Biologie, 
Fizică); -Studii de licenţă în domeniul: 
Ştiinţe tehnice (ca de ex.Inginerie 
chimică, Inginerie textilă, Inginerie 
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alimentară, Inginerie mecanică, Ingi-
neria mediului, Inginerie alimentară) 
şi/sau Ştiinţe ale naturii (ca de ex.
Chimie, Biologie, Fizică); -Curs 
privind „Sisteme de manegement al 
calităţii” dovedit cu o diplomă emisă 
de o entitate acreditată (curs recu-
noscut); -Vechime în muncă: vechime 
în muncă în domeniul studiilor superi-
oare absolvite: minim 2 ani; -Activitate 
de cercetare ştiinţifică dovedită prin 
participarea în proiecte de cercetare pe 
o perioadă de cel puţin 2 ani. Data-li-
mită de depunere a dosarelor de 
concurs: 29.01.2018, ora 16.00. Data 
susţinerii probei scrise: 05.02.2018, ora 
10.00. Data susţinerii interviului: 
07.02.2018, ora 10.00. Toate probele se 
vor susţine la sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, b-dul Revo-
luţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de concurs, 
condiţiile generale şi specifice, calen-
darul de desfăşurare a concursurilor, 
bibliografia şi, după caz, tematica se 
publică pe portalele: www.posturi.gov.
ro şi pe: www.uav.ro. Informaţii supli-
mentare referitoare la concursurile de 
mai sus pot fi solicitate de la Serviciul 
Resurse Umane-Salarizare al universi-
tăţii, telefon: 0257.280.702, interior: 
4128.

l Denumire instituţie: DJST Cluj. 
Condiţii participare: orice persoană 
fizică sau juridică, română ori străină, 
are dreptul de a participa la procedura 
pentru atribuirea contractului de 
închiriere. Cuantum şi formă garanţie 
de participare: 3 (trei) chirii minime 
lunare, care se vor depune în numerar 
la casieria DJST Cluj. Descrierea 
bunurilor: -spaţiu în suprafaţă de 
13,86mp compus dintr-o încăpere, cu 
destinaţia de birou, situat în incinta 
Sălii Sporturilor „H.Demian”, 
Cluj-Napoca, str.Splaiul Indepen-
denţei, nr.6; -spaţiu în suprafaţă de 
26,97mp compus dintr-o încăpere, cu 
destinaţia de birou, situat în incinta 
Sălii Sporturilor „H.Demian”, 
Cluj-Napoca, str.Splaiul Indepen-
denţei, nr.6; -spaţiu în suprafaţă de 
14,40mp compus dintr-o încăpere, cu 
destinaţia de magazin alimentar, situat 
în incinta Sălii Sporturilor „H.
Demian”, Cluj-Napoca, str.Splaiul 
Independenţei, nr.6. Data, adresa şi 
ora-limită a depunerii ofertelor: 
31.01.2018, ora 10.00, sediul DJST 
Cluj, Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, nr.40, 
jud.Cluj. Data, ora şi locul deschiderii 
ofertelor: 01.02.2018, ora 10.00, sediul 
DJST Cluj, Cluj-Napoca, b-dul 
Eroilor, nr.40, jud.Cluj. Modul de obţi-
nere a documentaţiei: începând cu 
data de 15.01.2018 pe bază de solici-
tare scrisă de la sediul DJST Cluj, c/
val.documentaţiei fiind de 50Lei, 
achitată în numerar la casieria DJST 
Cluj.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Teleorman, cu sediul în municipiul 
Alexandria, str. Ion Creangă nr. 71-73, 
organizează concurs/examen, prin 
recrutare din sursă externă, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, 
a unui post de personal contractual 
vacant, de referent II-IA. În vederea 
participării la concurs/examen, candi-
daţii trebuie să fie: a) absolvent de liceu 
cu diplomă de bacalaureat; b) absol-
vent al unui curs operare PC; d) apt 
din punct de vedere medical şi psiho-
logic. Concursul/ examenul se va 
desfăşura la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Teleorman, în 3 etape 
succesive, astfel: 1. Selecția dosarelor 
de concurs – 26.02.2018 şi 27.02.2018; 
2. Proba scrisă – 02.03.2018; 3. Interviu 
– 07.03.2018. Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta şi 
depune dosarul de concurs, în volum 
complet, până la data de 26.01.2018, 
ora 16:00, la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Teleorman. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Teleorman – Serviciul Resurse Umane, 
sau la telefon 0247/407000 interior 
20114, de luni până vineri, între orele 
13:00-15:30 şi pe pagina de internet 
oficială, http://tr.politiaromana.ro.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Teleorman, cu sediul în municipiul 
Alexandria, str. Ion Creangă nr. 71-73, 
organizează concurs/examen, prin 
recrutare din sursă externă, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, 
a unui post de personal contractual 
vacant, de operator controlor date II – 
I. În vederea participării la concurs/
examen, candidaţii trebuie să fie: a) 
absolvent de liceu cu diplomă de baca-
laureat; b) absolvent al unui curs 
operare PC; d) apt din punct de vedere 
medical şi psihologic. Concursul/ 
examenul se va desfăşura la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Teleorman, în 3 etape succesive, astfel: 
1. Selecția dosarelor de concurs – 
26.02.2018 şi 27.02.2018; 2. Proba 
scrisă – 02.03.2018; 3. Interviu – 
07.03.2018. Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta şi 
depune dosarul de concurs, în volum 
complet, până la data de 26.01.2018, 
ora 16:00, la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Teleorman. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Teleorman – Serviciul Resurse Umane, 
sau la telefon 0247/407000 interior 
20112, de luni până vineri, între orele 
13:00-15:30 şi pe pagina de internet 
oficială, http://tr.politiaromana.ro.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Teleorman, cu sediul în municipiul 
Alexandria, str. Ion Creangă nr. 71-73, 
organizează concurs/examen, prin 

recrutare din sursă externă, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, 
a unui post de personal contractual 
vacant, de muncitor calificat IV-I (cali-
ficarea electrician de întreținere în 
construcții). În vederea participării la 
concurs/examen, candidaţii trebuie: a) 
să fie absolvent de minim studii gene-
rale; b) să dețină un document de 
atestare a calificării profesionale de 
electrician; c) să aibă minim 2 ani 
vechime în muncă în calificarea profe-
sională corespunzătoare postului; d) să 
fie apt din punct de vedere medical şi 
psihologic. Concursul/ examenul se va 
desfăşura la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Teleorman, în 3 etape 
succesive, astfel: 1. Selecția dosarelor 
de concurs – 26.02.2018 şi 27.02.2018; 
2. Proba scrisă – 02.03.2018; 3. Interviu 
– 07.03.2018. Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta şi 
depune dosarul de concurs, în volum 
complet, până la data de 26.01.2018, 
ora 16:00, la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Teleorman. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Teleorman – Serviciul Resurse Umane, 
sau la telefon 0247/407000 interior 
20111, de luni până vineri, între orele 
13:00-15:30 şi pe pagina de internet 
oficială, http://tr.politiaromana.ro.

l Institutul National de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Optoelectronica 
Inoe 2000 cu sediul în Str. Atomistilor, 
Nr. 409, Oraş Magurele, Jud. Ilfov 
scoate la concurs următoarele posturi: 
-3 posturi Asistent cercetare stiintifica 
cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată cu norma 
întreagă, cu următoarele cerinţe:  
l Absolvent al unei facultăţi tehnice 
(automatică şi calculatorare, inginerie 
electronică reţele şi comunicaţii, ştiinte 
aplicate), l Diplomă de master/adeve-
rinţă de masterand, inginerie fizică,  
l Abilităţi tehnice pentru utilizarea şi 
mentenantă echipamentelor optoelc-
tronice, l Cunostinţe de operare PC şi 
office (platforma Windows, Linux),  
l Cunostinţe de programare  (C/C++, 
Java, Python, HTML), l Experienţa 
minimă în dezvoltarea de unelte 
software şi inginerie de sisteme IT,  
l Solide cunostinţe de limba engleză. 
-1 post Asistent cercetare stiinţifică cu 
contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată cu normă 
întreagă, cu urmatoarele cerinţe:  
l Absolvent al unei facultăţi de 
marketing, l Diplomă de master în 
cadrul unei facultăţi tehnice şi de 
management, l Cunoştinţe de gestio-
nare a părţilor administrative (bugete, 
cheltuieli, contracte, etc.) a contrac-
telor de cercetare, l Cunoştinţe de 
managementul proiectelor de cerceta-
re-dezvoltare, l Cunoştinţe pentru 
implementarea procedurilor de mana-
gement al calităţii, l Abilităţi în orga-
nizarea şi desfăşurarea de marketing, 
publicitate şi diseminare, -1 post 
Cercetător ştiinţific gradul III cu 
contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată cu norma 
întreagă, cu următoarele cerinţe: l 
Studii superioare de lungă durată în 
fizică, l Diplomă de master, speciali-
zarea Fizica Atmosferei, l Doctorat în 
fizică, specializarea Fizica Atmosferei, 
l Cunoştinţe avansate privind telede-
tecţia activă, meteorologia şi climato-
logia fenomenelor severe, l Cu- 
noştinţe avansate în determinarea 
parametrilor micro şi macro fizici ai 
norilor folosind masurători radar,  
l Cunoştinte avansate în determi-
narea erorilor atat în cazul măsurărilor 
cât şi al parametrilor obţinuţi prin 
algoritmi avansaţi de procesare,  
l Abilităţi şi experienţa în lucrul cu 
echipamentele de C-D utilizate în 
analiza stării atmosferei cu precadere 
în situaţiile de instabilitate atmosferică 
generatoare de fenomene severe,  
l Cunoştinţe de optica atmosferei, 
procese la interacţia radiaţiei lumi-
noase cu constituenţii, l Cunoştinţe 

de operare PC (platforma Windows, 
Linux), l Cunoştinţe de programare 
(R, ArcMap, Python), l Solide cunoş-
tinţe de limba engleză, l Experienţa 
în activitatea de cercetare în domeniul 
fizica/ meteorologie/ inginerie sau în 
învăţământul superior– 4 ani sau 
vechime în alte activităţi– 8 ani. Locul 
desfăşurării concursului: la sediul 
INOE 2000 din str. Atomiştilor, Nr.409, 
Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov. Înscrierea 
la concurs se face în termen de 30 zile 
de la data publicării anunţului în ziar. 
Dosarul de concurs se depune la Secre-
tariatul INOE 2000 din str. Atomiş-
tilor, nr.409, Orasul Magurele, Jud. 
Ilfov. Relaţii la telefon: -021/457.45.22.

CITAȚII
 

l Se citează Cucu Silvia în dosar 
20206/193/16 al Judecătoriei Botoşani, 
la 29.01.2018.

l Slabu Ştefania Alina, Ştefăneşti, 
Argeş, bl.21, sc.A, ap. 17, este chemată 
de Judecătoria Piteşti, la 18.01.2018, în 
Dosarul 4161/280/2013.

l Toți cei interesați să facă opoziție în 
dosarul civil nr. 2681/338/2015, aflat pe 
rol la Judecătoria Zărneşti, complet 
C3, având ca obiect uzucapiune, sunt 
chemați la această instanță în data de 
22.03.2018, ora 16.00. Toți cei intere-
sați în dosar: Porancea Maria Violeta,  
Porancea Nicolae, Terci Lupoiu 
Gheorghe, Terci  Lupoiu Ioan, Pințea 
Nicolae, Benga Maria, reclamanți în 
dosar.

l Balan Nela Madona cheamă în 
judecată pentru divorț, la Judecătoria 
Braila, în 15.01.2018, ora 9.00, pe 
Balan Florian din Lanurile, județul 
Braila, Dosar nr.742/196/2017.

l Vlad Ion este citat prin publicitate 
la Tribunalul Dolj în dosarul nr. 
8480/63/2017 la data de 07.02.2018, 
complet C10, ora 13.00, având ca 
obiect rezoluţie contract, în calitate de 
pârât cu reclamantul Răducan 
Cătălin.

l Se citeaza pentru data de 
28.02.2018, ora 12:00 la sediul Socie-
tatii Profesionale Notariale “Notari-
atul Public Oltenita” din Municipiul 
Oltenita, Aleea Flacara nr. 2, judetul 
Calarasi, toti succesibilii, inclusiv 
doamna Chiru Ioana, ai defunctei 
Lixandru Dobrita, decedata la data de 
20 ianuarie 1982, cu ultim domiciliu in 
comuna Luica, judetul Calarasi (dosar 
nr. 184/2017).

l Nap Gavrila, soţia lui Farcas 
Constantin, Bonda Vasile Tingo, 
Vartan Simion, Vartan Maria, Nap 
Maria, Nap Veronica, Oarga Aurelia 
lui Tudor, Oarga Victoria lui Tudor, 
Farcasan Constantin şi soţia Farcasan 
Amalia, Culda Costan lui Simion, 
Vartan Simion lui Simion, Vartan 
Maria măr. Bus Costan, Nap Zamfira, 
Nap Gheorghe, Varga Ana, Nap 
Vasile, Roba Victoria, Nap Gheorghe, 
sunt citaţi pe data de 20.02.2018 la 
J u d e c ă t o r i a  Tu r d a ,  î n  d o s . 
4623/328/2013, în calitate de pârâţi.

l Numitii: Popa Maria casatorita cu 
Daminesc Iosif, Dancesc Iuon si sotia 
Popa Maria, Popa Dumitra, Nicula 
Catita, Andris Maria, Dumitresc Ioan, 
Dumitresc Elisabeta, Dumitresc 
Maria, Dumitresc Mihai, Vlaiconi 
Ianes, Vitionesc Ioan, Dumitresc 
Lucretia, Popa Moise, Popa Solomon, 
Popa Moise (a carui sotie este Selejan 
Maria), Popa Marisca casatorita 
Oncic, sotia lui Iuon, Popa Robicza, 
casatorita cu Denut Voina, Popa 
Marinca, casatorita cu Bercean Jozsef, 
Popa Anuta, casatorita cu Avramoni 
Iuon, Maria Salasan, maritata 
Simedru Craciunel, Popa Solomia, 
Popa Dionisie, Onesc Marisca, sotia lui 
Iuon (nascuta Popa Marisca), Danut 

Catita, sotia lui Voinea (nascuta Popa 
Catita) Bercean Marinca,sotia lui 
Jozsef (nascuta Popa Marinca), 
Avramoni Anuta, sotia lui Iuon 
(nascuta A Popa Anuta), Angheloni 
Ioana, Dremnesc Iosif, Dumitresc 
George, Popa Zaharia, Zepa Dumitru 
Branea, Vlaiconi  Petru a lui Petru, toti 
avand ultimul domiciliu cunoscut in 
localitatea Gotesti, comuna Rachitova, 
judetul Hunedoara, sunt citati pentru 
termenul din data de 06.02.2018, la 
Judecatoria Hateg, jud.Hunedoara, in 
dosarul nr. 531/240/2017 avand ca 
obiect uzucapiune, in calitate de 
parati, reclamant fiind Iorgoni 
Vizante, domiciliat in localitatea 
Densus nr. 88, com. Densus, jud.Hune-
doara

DIVERSE
 

l Administratorul judiciar Dinu, Urse 
Şi Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii gene-
rale a insolvenței prevăzută de Legea 
nr. 85/2014, împotriva debitoarei SC 
Eren Universal SRL cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Valsanesti, Nr.55, bl. Corp 4, 
A p .  C a m e r a  1 ,  S e c t o r  3 , 
J40/6612/1994, CUI 5601800, în 
dosarul 20963/3/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, Secția a-VII-a 
Civilă. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanțelor 
asupra averii debitorului -01.02.2018, 
termenul de verificare a creanțelor, de 
întocmire şi publicare în BPI a tabe-
l u l u i  p r e l i m i n a r  d e  c r e a n ț e 
-21.02.2018, termenul de definitivare a 
tabelului creanțelor -16.03.2018, data 
primei şedințe a adunării generale a 
creditorilor este 26.02.2018. Următorul 
termen de judecată a fost fixat pentru 
data de 19.03.2018. Pentru relații: 
021.318.74.25. 

ADUNĂRI GENERALE
 

l În conformitate cu dispoziţiile arti-
colului 117 indice 1 din Legea 
nr.31/1990 a societăţilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, şi având în vedere următoarele: 
A. Administratorul unic al Societăţii 
Romenergo Mecanic S.A., cu sediul 
social în Bucureşti, sectorul 4, Str. 
Dumitru Brumărescu nr.9, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/22/1990, C.U.I. 368267 (denumită 
în continuare “Societatea”)  a 
convocat în mod legal Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 29.01.2018, ora 11:00  
la adresa din Bucureşti, sectorul 1, 
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de 
şedinţe, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul acţionarilor Societăţii 
la sfârşitul zilei de 08.01.2018, stabilită 
ca dată de referinţă, cu posibilitatea de 
reprogramare pentru data de 
30.01.2018, cu aceeaşi ordine de zi, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc; B. Convo-
carea aferentă Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor,  menţio-
nată la punctul A. de mai sus, a fost 
publicată  în data de 21.12.2017  în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a IV-a  şi în ziarul „Jurnalul Naţional” 
din data de 21.12.2017; C. Cererea 
înregistrată în data de 22.12.2017 
adresată Administratorului unic al 
Societăţii de către acţionarul Industri-
alexport S.A., societate pe acțiuni 
organizată şi funcționând în conformi-
tate cu legislația din România, cu 
sediul social în Bucureşti, sectorul 1, 
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7. Camera 
B7, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/252/1991, având 
cod de identificare fiscală RO 1554446, 
ce deţine 99,62 % din capitalul social 
al Societăţii, prin care acesta a soli-
citat: completarea ordinii de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor ROMENERGO Mecanic 
S.A.  şi introducerea unor noi puncte 
pe ordinea de zi a acestei adunări 
numerotate „1 indice 1”, „1 indice 2”  
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şi  „1 indice 3”. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor Romenergo Mecanic 
S.A., se va completa cu următoarele: 1 
indice 1. Aprobarea vânzării către 
Promitenta Cumpărătoare a tuturor 
construcţiilor existente în fapt pe 
bunurile imobile ce fac obiectul 
vânzării conform punctului 1 din 
Convocarea Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor Societăţii 
publicată în data de 21.12.2017 în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a IV-a şi în ziarul „Jurnalul National” 
din data de 21.12.2017, chiar dacă 
suprafaţa reală a acestor construcţii 
diferă faţă de cea menţionată în docu-
mentaţia cadastrală sau dacă există 
construcţii care nu sunt menţionate în 
documentaţia cadastrală aferentă, la 
preţul convenit de părţi, preţ care va fi 
ferm şi nenegociabil şi  care  care va 
cuprinde toate construcţiile existente 
pe imobilele ce formează obiectul 
vânzării, chiar dacă aceste construcţii 
au suprafeţe diferite faţă de cele 
menţionate în documentaţia cadas-
trală existentă la data încheierii 
vânzării sau dacă există construcţii 
care nu sunt menţionate în documen-
taţia cadastrală a imobilului respectiv. 
1 indice 2. Aprobarea constituirii unui 
drept de trecere pietonală şi auto 
asupra următoarelor terenuri, după 
cum urmează: i. terenul în suprafață 
de 893mp, situat în Municipiul Bucu-
reşti, Strada Dumitru Brumărescu 
nr.9, sector 4, având categoria de folo-
sință curți construcții, identificat cu 
numărul cadastral 200658 (număr 
cadastral vechi 936/5/2/1), întabulat în 
Cartea Funciară nr.200658 (nr. CF 
vechi 49160) a localității Bucureşti, 
sector 4, conform încheierilor 
n r . 7 8 1 4 / 0 4 . 0 5 . 2 0 0 6  ş i 
nr.15082/07.03.2017 (prin aceasta 
notându-se actualizarea informațiilor 
tehnice şi repoziționare imobil), 
ambele emise de OCPI Bucureşti- 
BCPI Sector 4; ii. terenul în suprafața 
de 1.715mp ce urmează a fi dezmem-
brat din terenul în suprafață de 
20.612mp situat în Municipiul Bucu-
reşti, Strada Dumitru Brumărescu 
nr.9, sector 4, având categoria de folo-
sință curți construcții, identificat cu 
numărul cadastral 200548 (număr 
cadastral vechi 936/1/1), întabulat în 
Cartea Funciară nr.200548 (nr. CF 
vechi 49022) a localității Bucureşti, 
sector 4, conform încheierii nr. 
88766/23.11.2017 emisă de OCPI 
Bucureşti- BCPI Sector 4; toate în 
favoarea imobilului situat în Munici-
piul Bucureşti, Strada Dumitru 
Brumărescu nr.9, sector 4, compus din 
teren în suprafaţă de 38.029mp, având 
categoria de folosință curți construcții 
şi construcţia edificată pe acesta- hală 
mecano-sudură,  în  suprafaţă 
construită la sol de 36.028,56mp, 
imobil identificat cu numărul cadas-
tral 218590, 218590-C1 (număr cadas-
tral vechi 936/5/1), întabulat în Cartea 
Funciară nr.218590 (nr. CF vechi 
49157) a localității Bucureşti, sector 4, 
precum şi în favoarea imobilului situat 
în Municipiul Bucureşti, Strada 
Dumitru Brumărescu nr.9, sector 4, 
compus din teren în suprafaţă de 
669mp, având categoria de folosință 
curți construcții şi construcţia edifi-
cată pe acesta- anexă tehnico-socială şi 
extindere, în suprafaţă construită la 
sol de 534,34mp, imobil identificat cu 
numărul cadastral 202113 (număr 
cadastral vechi 936/4), întabulat în 
Cartea Funciară nr.202113 (nr. CF 
vechi 31719) a localității Bucureşti, 
sector 4; Mandatarea administrato-
rului unic al Societatii, dl. Poenaru 
Corneliu- Adrian, să semneze toate 
documentele necesare în vederea 
constituirii dreptului de trecere pieto-
nală şi auto, conform celor de mai sus. 
1 indice 3. Aprobarea constituirii  
dreptului de superficie în formă auten-
tică, cu titlu gratuit, asupra următoa-
relor imobile: i. terenul în suprafață de 

893mp, situat în Municipiul Bucureşti, 
Strada Dumitru Brumărescu nr.9, 
sector 4, identificat cu numărul cadas-
tral 200658 (număr cadastral vechi 
936/5/2/1), întabulat în Cartea 
Funciară nr.200658 (nr. CF vechi 
49160) a localității Bucureşti, sector 4, 
c o n f o r m  î n c h e i e r i l o r 
n r . 7 8 1 4 / 0 4 . 0 5 . 2 0 0 6  ş i 
nr.15082/07.03.2017 (prin aceasta 
notându-se actualizarea informațiilor 
tehnice şi repoziționare imobil), 
ambele emise de OCPI Bucureşti- 
BCPI Sector 4; ii. terenul în suprafață 
de 5.903 mp, situat în Municipiul 
Bucureşti, Strada Dumitru Brumă-
rescu nr.9, sector 4, identificat cu 
numărul cadastral 209217 (număr 
cadastral vechi 9467), întabulat în 
Cartea Funciară nr.209217 (nr. CF 
vechi 58631_3) a localității Bucureşti, 
sector 4; iii. terenul în suprafață de 
607mp, situat în Municipiul Bucureşti, 
Strada Dumitru Brumărescu nr.9A, 
sector 4, identificat cu numărul cadas-
tral 209543 (număr cadastral vechi 
936/3/3), întabulat în Cartea Funciară 
nr.209543 (nr. CF vechi 59846) a loca-
lității Bucureşti, sector 4; iv. suprafața 
de 1.715mp ce urmează a fi dezmem-
brată din terenul în suprafață de 
20.612mp, situat în Municipiul Bucu-
reşti, Strada Dumitru Brumărescu 
nr.9, sector 4, având categoria de folo-
sință curți construcții, identificat cu 
numărul cadastral 200548 (număr 
cadastral vechi 936/1/1), întabulat în 
Cartea Funciară nr.200548 (nr. CF 
vechi 49022) a localității Bucureşti, 
sector 4, conform încheierii nr. 
88766/23.11.2017 emisă de OCPI 
Bucureşti- BCPI Sector 4, în scopul 
edificării de către superficiara Socie-
tatea Olimpic Company SRL, pe tere-
nurile respective precum şi în subsolul 
acestora, a unei rețele de hidranți/ 
conducte de apă, precum şi alte utili-
tăţi care să înconjoare hala meca-
no-sudură, având numărul cadastral 
218590-C1, ţi anexa tehnico-socială şi 
extindere, având numărul cadastral 
202113 şi care sunt necesare bunei 
funcţionări a acestor construcţii şi a 
autorizării funcţionării sale în confor-
mitate cu dispoziţiile legale şi solicită-
rile autorităţilor publice competente, 
sau care vor fi impuse de modificările 
legislative viitoare ori solicitate de 
autorităţile publice ulterior semnării 
contractului de vânzare-cumpărare. 
Contractul de constituire a dreptului 
de superficie urmează a se încheia pe 
întreaga perioadă de existență a insta-
lațiilor menționate, dar nu mai mult 
de 99 (nouăzecişinouă) ani, la împli-
nirea termenului părțile având posibi-
litatea să opteze fie pentru reînnoirea 
contractului de constituire a dreptului 
de superficie prin acordul lor, fie 
pentru aplicarea dispozițiilor art 699 
Cod Civil. Mandatarea administrato-
rului unic al Societăţii, dl. Poenaru 
Corneliu- Adrian, să semneze toate 
documentele necesare în vederea 
constituirii dreptului de superficie, 
conform celor de mai sus. Toate cele-
lalte prevederi ale convocării Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor 
ROMENERGO Mecanic S.A., publi-
cată  în data de 21.12.2017 în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
IV-a şi  în ziarul „Jurnalul Naţional” 
din data de 21.12.2017, ramân nemo-
dificate. Administrator unic, Poenaru 
Corneliu- Adrian.

l Consiliul de Administraţie al SC 
Compania de Librării Bucureşti SA, 
cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 
10, bl. 7B, sector 4, înmatriculată la 
ORC nr. J40/6333/1992, cod unic 
RO361307, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară şi Extraordinară a 
Acţionarilor societăţii în data de 
19.02.2018, orele 8, respectiv 10,  la 
sediul din Bd. Unirii nr. 10, bloc 7B, 
sector 4, Bucureşti. Ordinea de zi 
pentru Adunarea Generală Ordinară: 
1. Numirea auditorului financiar 

extern si al auditorului intern al socie-
tatii pentru un mandat de 3 ani. 
Ordinea de zi pentru Adunarea Gene-
rală Extraordinară: 1. Aprobarea 
cumpărării spațiului situat în Str. 
Vlaicu Vodă nr.19, sector 3 (fost Cal. 
Vitan nr. 70) cf Legii nr.550/2002 şi 
Legii nr. 186/2003 şi mandatarea 
Directorului General să negocieze în 
numele societății  cumpărarea 
spațiului. 2. Aprobarea prelungirii 
facilităţii de credit acordat societăţii 
de către Raiffaisen Bank în valoare de 
500.000 lei, pentru o perioadă de un an 
de zile. 3. Aprobarea schimbării denu-
mirii punctului de lucru al societății 
-Librăria nr. 96 şi Librăria nr. 3  din 
Bucureşti, sector 5, Cal. Rahovei nr. 
305 , bloc 52, în Librăria nr. 96 din 
Bucureşti, sector 5, Cal. Rahovei nr. 
305, bloc 52. 4. Aprobarea schimbării 
denumirii punctului de lucru al socie-
tății -Librăria nr.16 şi Librăria nr.127 
din Bucureşti, sector 2, str. Teiul 
Doamnei nr.14, bloc 8, în Librăria 
nr.127 din Bucureşti, sector 2, str. Teiul 
Doamnei nr.14 , bloc 8. 5. Aprobarea 
privind desființarea punctului de lucru 
al societății -Librăria nr.9 din Bd. I.C. 
Bratianu nr.12, sector3, Bucureşti. 6. 
Aprobarea  înființării punuctului de 
lucu -Depozit din Str. Vlaicu Vodă 
nr.19 , sector 3, Bucuresti, în cazul 
cumpărării spațiului conform Legii 
550/2002. La şedinţă pot participa 
acţionarii înscrişi la data de 01.02.2018 
în Registrul Acţionarilor ţinut de soci-
etate prin grija Consiliului de Admi-
nistraţie. Informaţii suplimentare la 
telefon: 0213139645, de luni până 
vineri între orele 09.00-14.00. Preşe-
dintele Consiliului de Administraţie, 
Seba Marieta Veronica.           

LICITAȚII
 

l ILSA SA vinde prin licitatie publica 
masini, utilaje, instalatii, obiecte de 
inventar, din domeniile morarit, pani-
ficatie, confectii si prelucrari metalice, 
in fiecare zi de marti si vineri, ora 11 la 
sediul societatii din Calarasi, str. 
Bucuresti nr. 352. Listele complete cu 
bunurile supuse vanzarii pot fi consul-
tate zilnic la sediul societatii. Tel: 
0242312331 si e-mail: office@ilsa-cl.ro.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata legal prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al American 
ATV SRL, desemnat prin incheierea 
de sedinta din data de 30.09.2011, 
pronuntata in dosar nr. 34278/3/2009 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea 
la vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea American ATV SRL 
teren intravilan in suprafata de 9.400 
mp (din acte) si 9.395 mp ( din masu-
ratori), înscris în Cartea Funciară nr. 
51715, cu Nr. Cadastral  51715, Tarla 
96, Parcela 354/2, situat in loc. Buftea, 
jud. Ilfov, după ieşirea din localitatea 
Chitila cu deschidere la DN 7, in 
valoare totala de 50.000 euro exclusiv 
TVA (echivalent in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite se va 
efectua in data de 23.01.2018 ora 14,00 
prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 2 (doua) licitatii sapta-
manale, în datele de 30.01.2018 şi 
06.02.2018, la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, 
bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua lici-
tatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunului, pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul 
de organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de lichi-

datorul judiciar. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona de la sediul lichida-
torului judiciar din Bucureşti, Blvd. 
Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 
10, sector 3. Costul caietului de sarcini 
este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Primăria comunei Mărculeşti, cu 
sediul în comuna Mărculeşti, strada 
Dumitru N. Seceleanu nr. 1, judeţul 
Ialomiţa, cod fiscal 17541604, tel/fax 
0243 279384, anunţă organizarea lici-
taţiei publice în vederea concesionării 
unui teren, proprietate privată a 
comunei Mărculeşti, situat în intravi-
lanul comunei, zona “ Luncă ”, 
tarlaua 266, lot nr. 8, în suprafață de 
1011 mp, în vederea construirii unei 
locuinţe şi spaţii construite asociate 
acesteia. Perioada de concesionare este 
de 49 de ani, cu posibilitatea prelun-
girii acesteia pentru o perioadă egală 
cu cel mult jumătate din durata sa 
iniţială. Prețul minim de pornire a 
licitației este de 0,33 lei/mp/an. Docu-
mentaţia de atribuire se poate achizi-
ţiona de la sediul Primăriei comunei 
Mărculeşti, contra sumei de 25 lei, 
achitată în numerar la casierie, înce-
pând cu data de 11.01.2018. Ofertele 
se depun până la data de 01.02.2018, 
ora 09.00, la registratura Primăriei 
comunei Mărculeşti. Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor se va desfă-
şura în data de 01.02.2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei comunei Mărcu-
leşti. 

l Debitorul SC Construcții Feroviare 
Turnu Severin SA cu sediul social în Dr. 
Tr. Severin, str. Merilor, nr. 16, jud. 
M e h e d i n ţ i ,  C I F : 1 0 4 7 1 2 9 3 , 
J25/160/1998, aflată în procedura de 
faliment, dosar nr. 6919/101/2014 prin 
lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL, scoate la vânzare: -Propri-
etatea imobiliară * Spațiu industrial 
– situat în Dr. Tr. Severin, str. Merilor, 
nr. 16, jud. Mehedinți, compus din: 
-„atelier mecanic” – Sutilă = 98 mp; 
Sconstruită = 125 mp; Scd = 125 mp; 
-„magazie metalică (atelier tâmplărie)” 
– Sutilă = 49 mp; Sconstruită = 62mp; 
Scd= 62mp; - „Şopron”- Sutilă = 52 
mp; Sconstruită = 60mp; Scd = 60 mp; 
- „Şopron”- Sutilă = 38 mp; Sconstruită 
= 43mp; Scd = 43 mp; - „Şopron”- 
Sutilă = 78 mp; Sconstruită = 90 mp; 
Scd = 90 mp; - „depozit ulei” – Sutilă = 
488mp; Sconstruită = 630 mp; Scd = 
630mp; - „dormitoare” – Sutilă = 190 
mp; Sconstruită = 238mp; Scd = 
238mp; -„centrală termică” – Sutilă = 
104 mp; Sconstruită = 103 mp; Scd 
=103 mp; -„rampă beton” – Sutilă =37 
mp; Sconstruită =37 mp; Scd =37 mp; 
-„sediu” – Sutilă = 367,45mp; Scon-
struită =234,32 mp; Scd = 468,64mp; 
suprafața de teren totală aferentă 
amplasamentului este de 8.518 mp, nr. 
carte funciară 50437; 50438, nr cadas-
tral 18/1, 18/2* la un preţ de pornire al 
licitaţiei de 822.500 RON (exclusiv 
TVA). Licitatia va avea loc în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi la data de 29.01.2018 orele 
13:00. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea proprietătii imobiliare 
descrisă anterior, o reprezinta sentința 
nr. 276/2015 din data de 20.05.2015 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
în  dosarul  de  insolvență nr. 
6919/101/2014. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în 
contul debitoarei, până la începerea 
licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi achiziţi-
onarea caietului de sarcini. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o a n e l e 
0742592183, 0252/354399. 

l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, 
organizează licitaţie publică deschisă 

pentru: concesionare teren în suprafaţă 
de 18,416 mp, CN 83406 în data de 
17.01.2018 -orele 11.00 pentru 
construire centru de recreere. Preţul 
minim de pornire al licitaţiei publice 
deschise este de 6408 lei/an. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 16.01.2018, 
orele 16.00. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achiziţii Publice 
din cardul Primăriei comunei Miro-
slava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 lei.

l Romania. Judetul Arad. Comuna 
Sicula, Nr.200 ,C.P. 317325, Tel-Fax: 
0257-326008, 0257-326202, 0257-
326044, E-mail: primariasicula@
yahoo.com: www.sicula.ro. Dosar de 
executare nr. 2263/2015. Anunţ 
privind vânzarea bunurilor imobile/
ansamblului de bunuri imobile Anul 
2018 luna 02 ziua 09. În temeiul preve-
derilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă facem cunoscut că în 
ziua de 09, luna februarie, ora 10:00, 
anul 2018 , în localitatea Sicula, str. 
Principala, nr. 200, se vor vinde la lici-
taţie,bunuri imobile, proprietate a 
debitorului SC Zooserv Reproduction 
SRL, a doua licitatie a cladirilor si 
terenul aferent acestora în suprafaţă 
de totala de 10390 mp,preţ de 
evaluare/de pornire al licitaţiei este de 
321041 lei (exclusiv TVA). Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la numărul 
de telefon 0257326008.

PIERDERI
 

l Declar pierdut atestat profesional 
transport marfa pe numele Ilinca Ion 
Bogdan.

l Pierdut Atestat Manager transport 
auto emis pe numele Bunghez Iusti-
nian Lucian. Il declar nul.

l Pierdut Atestat marfa si Card taho-
graf, eliberate de ARR bucuresti pe 
numele Gherman Loghin Marius. le 
declar nule.

l Pierdut Certificat constatator 
pentru punctul de lucru cu autorizare 
activitate 3511 productie energie elec-
trica, din comuna Vladimirescu, FN, 
Parc Fotovoltaic, al Sc Antic Mode srl.
Il declar nul.

l Pierdut talon Opel Astra H 19 CDTI 
Nr. omologare ABPE123711I52E4 /2005 
nr.  Identificare WOLOAHL4855082665 
capacitate cilindrică 1910 nr. înmatricu-
lare B 271 LPG pe numele Crăciun 
Anne - Mariea.

l SC Nida Concept SRL cu sediul în 
Bucureşti S.4, str. George Georgescu, 
nr. 37-39, bl. C1, scara  C1 et. P, ap. 1, 
c a m .  2 ,  C U I  3 1 0 3 5 5 4 8  ş i 
J40/12863/21.10.2015, declar pierdut 
Certificatul de înregistrare cu seria B, 
Nr. 3153560, emis de ONRC Bucureşti. 

l Declar pierdut dovada de plată 
integrală, privind contract  nr. 3537 
din 1992 pe numele Ivaşcu Dumitra. 

l Pierdut BRIEF mic (echivalent 
talon românesc) auto Mercedesbenz 
A 1 6 0  n u m ă r  i d e n t i f i c a r e 
WDB1681331J815427 pe numele Dr. 
Caroline Maria Steinhardt nascută 
Hartmann, cu adresa Friederstr 77, 
85221 Dachau, Germania.

l Pierdut ordinul Prefectului pe 
numele de Ghimpu Mihai, com. 
Cernica sat Cernica, Ilfov, emis de 
prefectura Ilfov.

l Pierdut  legitimaţie student şi carnet 
student emisă de Universitatea Poli-
tehnică „Chimie Aplicată şi Ştiinţa 
Materialelor pe numele Cîrdei Geor-
giana Andreea.


