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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Floredana SRL angajeaza Patiser x 7. Oferim 
salariu motivant, transport, masa, card de sana-
tate privat. Tel. 0725 879 221.

l Consola Grup Construct SRL angajează 
muncitori în construcții pentru șantiere din 
București și Germania (se asigură cazare). 
Relații la telefon: 021.321.36.39/021.327.10.50 
/021.327.10.51 sau la sediul firmei din București, 
Sector 3, str.Zborului, nr.6.

l AVI PISCINE SRL, cu sediul în str.Silozului, 
31, 207206, Cârcea, Dolj, angajează  instalator 
rețele termice și sanitare, electrician auto, 
vopsitor industrial, sudor cu arc electric acoperit 
sub strat de flux, operator poliesteri armați cu 
fibră de sticlă, muncitor necalificat la asam-
blarea, montarea pieselor. CV-urile se pot 
depune la sediul firmei. Informații la telefon: 
0351.405.433.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea  
urmatoarei funcţii contractuale de execuţie, 
vacante: 1 post bucatar I - perioadă nedetermi-
nată. Concursul va avea loc la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat în data de 02.04.2019, 
ora 10,00 - proba scrisă. Condiţiile generale si 
specifice de participare la concurs se vor afișa la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, 
precum si pe site-ul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune până la data 
de 22 martie 2019 inclusiv, ora 13,00  la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat. Relaţii 
suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat și la numărul de 
telefon 0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea  
urmatoarei funcţii contractuale de execuţie, 

vacante: 1 post muncitor necalificat bucatarie 
(curatenie si intretinere bloc alimentar) - peri-
oadă nedeterminată. Concursul va avea loc la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în 
data de 02.04.2019, ora 10,00 - proba scrisă. 
Condiţiile generale si specifice de participare la 
concurs se vor afișa la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat, precum si pe site-ul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până la data de 22 martie 2019 
inclusiv, ora 13,00  la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat. Relaţii suplimentare se 
pot obtine la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat și la numărul de telefon 
0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea  
urmatoarei funcţii contractuale de execuţie, 
vacante: 1 post paznic - perioadă nedetermi-
nată. Concursul va avea loc la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat în data de 01.04.2019, 
ora 10,00 - proba scrisă. Condiţiile generale si 
specifice de participare la concurs se vor afișa la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, 
precum si pe site-ul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune până la data 
de 22 martie 2019 inclusiv, ora 13,00  la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat. Relaţii 
suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat și la numărul de 
telefon 0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea  
urmatoarei funcţii contractuale de execuţie, 
vacante: 1 post sofer II - perioadă nedetermi-
nată. Concursul va avea loc la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat în data de 01.04.2019, 
ora 10,00 - proba scrisă. Condiţiile generale si 
specifice de participare la concurs se vor afișa la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, 
precum si pe site-ul Spitalului Municipal 

Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune până la data 
de 22 martie 2019 inclusiv, ora 13,00  la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat. Relaţii 
suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat și la numărul de 
telefon 0238561231.

l Orașul Târgu Frumos, cu sediul în strada 
Cuza Vodă, nr.67, localitatea Târgu Frumos, 
judeţul Iași, organizează, conform prevederilor 
HG nr.286/2011, concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă determinată a postului 
contractual vacant de inspector de specialitate 
II din cadrul proiectului Centrul Social Multi-
funcțional. Concursul va avea loc la sediul 
instituției în data de 01.04.2019, ora 10.00, 
probă scrisă, iar data și ora interviului vor fi 
anunțate după proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se vor depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării anunțului de 
concurs, la secretariatul comisiei de concurs, 
d-na Ivanov Adriana, telefon: 0232.710.906, 
interior: 105. Condiţiile de participare la 
concurs: Candidații trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG 

nr.286/2011. Condiţiile specifice necesare parti-
cipării la concurs astfel: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
științe sociale; -vechime în specialitatea studi-
ilor: 6 luni. Alte informaţii pot fi obţinute la 
sediul sau de pe site-ul instituției: www.primari-
atgfrumos.ro, la secţiunea „Anunţuri publice”, 
„Concursuri”.

l Primăria Comunei Atid, cu sediul în locali-
tatea Atid, str.Principală, nr.469, judeţul 
Harghita, organizează concurs pentru ocuparea 
a trei funcţii contractuale vacante de: -referent 
(debutant), 1 post, inspector (superior) în cadrul 
Compartimentului Fond Funciar, Registru 
Agricol, 1 post, și referent (debutant) în cadrul 
Compartimentului Asistență Socială, Autoritate 
Tutelară, 1 post, conform Hotărârii de Guvern 
nr.286/23.03.2011. Concursul la funcția de 
inspector (superior) în cadrul Compartimen-
tului Fond Funciar, Registru Agricol se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
02.04.2019, ora 09.00; -Proba interviu în data de 
04.04.2019, ora 09.00. Concursul la funcția de 
referent (debutant) în cadrul Compartimentului 
Fond Funciar, Registru Agricol se va desfășura 

astfel: -Proba scrisă în data de 02.04.2019, ora 
12.00; -Proba interviu în data de 04.04.2019, ora 
12.00. Concursul la funcția de referent (debu-
tant) în cadrul Compartimentului Asistență 
Aocială, Autoritate Tutelară se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 02.04.2019, ora 
15.00; -Proba interviu în data de 04.04.2019, ora 
15.00. Pentru participarea la concurs la funcțiile 
de referent (debutant), candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime: nu este cazul. Pentru partici-
parea la concurs la funcția de inspector 
(superior), candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; -vechime: 9 
(nouă) ani. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, respectiv 22.03.2019. 
Relaţii suplimentare la sediul: Primăria 
Comunei Atid, persoană de contact: Szilveszter 
Attila, telefon: 0266.226.259, fax: 0266.226.201, 
e-mail: comunaatid@yahoo.com.

l Unitatea Administrativ Teritorială Vărădia, 
cu sediul în localitatea Vărădia, str.Principală, 
nr.379, județul Caraș-Severin, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcțiilor publice vacante de: -un post 
-referent resurse umane, clasa 3, grad profesi-
onal debutant, în cadrul Compartimentului 
Comunicare și Relații cu Publicul, Stare Civilă 
și Dezvoltare Locală; -un post -referent fiscal, 
clasa 3, grad profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului Contabilitate, Resurse 
Umane, Impozite și Taxe Locale. Concursul se 
va desfășura la sediul Unității Administrativ 
Teritoriale Vărădia astfel: -Proba scrisă în data 
de 9.04.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 11.04.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii medii liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; -vechimea în 
specialitatea studiilor: 0. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
20 de zile de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Unității Administrativ Teritoriale Vărădia. 
Relații suplimentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituției Unității Administrativ Terito-
riale Vărădia, persoană de contact: Carceanu 
M a r i a n a ,  p . s e c r e t a r,  t e l e f o n / f a x : 
0769.065.254/0255.576.709, e-mail: primaria_
varadia@yahoo.com.

l Primăria Comunei Dorobanțu, județul 
Tulcea, str.Primăverii, nr.45, CUI: 4793901, tel./
fax: 0240.576.306/426, e-mail: consiliul_doro-
bantu@yahoo.com, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției publice vacante din Aparatul 
de Specialitate al Primarului Comunei Doro-
banțu, județul Tulcea, după cum urmează: I.
Compartiment „Venituri, Impozite și Taxe”: a)
Denumirea funcției publice vacante: referent, 
clasa III, grad profesional asistent; b)Probele 
stabilite pentru concurs: proba scrisă și interviul; 
c)Condițiile de desfășurare a concursului: 
Data-limită pentru depunerea dosarului de 
înscriere cu 20 de zile calendarisitice de la data 
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publicării în Monitorul Oficial; Data și ora 
organizării probei scrise: 08.04.2019, ora 10.00; 
Data și ora organizării interviului: 11.04.2019, 
ora 10.00; Locul desfășurării concursului: sediul 
Primăriei Comunei Dorobanțu, județul Tulcea, 
str.Primăverii, nr.45; coordonate de contact: 
Primăria Comunei Dorobanțu, județul Tulcea, 
str.Primăverii, nr.45, tel./fax: 0240.576.306/426, 
e-mail: consiliul_dorobantu@yahoo.com, 
persoană de contact: Ilie Gabriela Nina, consi-
lier, clasa I, grad profesional asistent, Compar-
timent „Achiziții Publice, Resurse Umane și 
Relații cu Publicul”; d)Condițiile de participare 
la concurs: -studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, 
certificate sau alte documente care atestă efec-
tuarea unor cursuri în specializarea contabili-
tate; -vechime în specialitatea studiilor: 6 luni. 
Informații suplimentare despre bibliografia, 
atribuțiile, condițiile generale și dosarul de 
înscriere le puteți obține de la sediul primăriei 
sau de pe site: www.primariadorobantu.pagina-
destart.com, persoană de contact: Ilie Gabriela 
Nina, consilier, clasa I, grad profesional asistent, 
Compartiment „Achiziții Publice, Resurse 
Umane și Relații cu Publicul”.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul în 
localitatea Constanţa, str.Incintă Port, nr.1, jud.
Constanţa, organizează în data de 01.04.2019 
concurs /examen, conform HG nr. 286/2011, 
modificată și completată, pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale vacante: 
Căpitănia Zonală Constanţa: Căpitan de port 
specialist/ Oficiul de Căpitănie Tomis/ Căpi-
tănia Portului Constanța -1 post: Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Speciali-
tatea de bază: domeniul naval; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei: -fără condiții de vechime pentru deținătorii 
de brevet maritim managerial. Cerințe specifice: 
-Posesor carnet de conducere categoria B; 
-Cunoștinţe de limba engleză -nivel mediu. 
Căpitan de port, gr.I/Oficiul de Căpitănie 

Ovidiu/ Căpitănia Portului Medgidia -1 post: 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Specialitatea de bază: domeniul 
naval; Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei: minim 3 ani în dome-
niul naval, -fără condiții de vechime pentru 
deținătorii de brevet maritim. Cerințe specifice: 
-Posesor carnet de conducere categoria B; 
-Cunoștinţe de limba engleză -nivel mediu. 
Căpitănia Zonală Tulcea: Referent specialitate, 
gr.III/ Căpitănia Portului Sulina -1 post: Nivelul 
studiilor: studii superioare juridice, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime în 
studiile superioare necesare exercitării funcţiei: 
minim 6 luni; Ofițer de port, tr.I /Căpitănia 
Portului Sulina -1 post: Nivelul studiilor: studii 
medii, absolvite cu diplomă; Specialitatea de 
bază: marina /alte studii; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 3 ani 
conform brevet. Cerințe specifice: Posesor 
brevet timonier/mecanic fluvial. Ofițer de port, 
tr.II/ Serviciul Siguranța Navigației, Poluare și 
VTMIS -1 post: Nivelul studiilor: studii medii, 
absolvite cu diplomă; Specialitatea de bază: 
navală/ alte studii medii; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei: fără 
condiții de vechime. Căpitan port, gradul I /
Compartiment Cercetare și Autorizare Agenți 
Economici -1 post: Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Speciali-
tatea de bază: domeniul naval; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei: minim 3 ani în domeniul naval, -fără 
condiții de vechime pentru deținătorii de brevet 
maritim. Cerințe specifice: Cunoștinţe de limba 
engleză -nivel mediu. Conducător șalupă/Biroul 
Tehnic -1 post: Nivelul studiilor: studii generale; 
Specialitatea de bază:-; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei: fără 
condiții de vechime. Cerințe specifice: posesor 
Certificat de Capacitate de conducător șalupă 
fluvială -valabil. Căpitănia Zonală Giurgiu: 
Economist debutant/Serviciul financiar contabi-

litate-administrativ- 2 posturi: Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Speciali-
tatea de bază: economic; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei: fără 
condiţii de vechime. Cerințe specifice: Cunoș-
tinţe de operare PC. Referent specialitate, gr.III 
/Compartimentul Tehnic/Serviciul financiar 
contabilitate administrativ -1 post: Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Specialitatea de bază: inginerie electronică și 
telecomunicații; Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei: minim 6 luni. 
Cerințe specifice: Cunoștinţe de operare PC. 
Căpitănia Zonală Galaţi: Şef Birou /Biroul 
Cercetare Poluare, Mărfuri Periculoase, Agenți 
Economici -1 post: Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Speciali-
tatea de bază: navigație; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 
minim 6 ani în domeniul naval. Cerințe speci-
fice: -Posesor carnet de conducere categoria B; 
-Curs familiarizare transport mărfuri pericu-
loase și potențial periculoase în transportul 
naval. Căpitan port debutant/Căpitănia 
Portului Brăila /CZ Galați -1 post: Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Specialitatea de bază: domeniul naval; Vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: fără condiții de vechime. Cerințe speci-
fice: -Posesor carnet de conducere categoria B. 
Căpitan port debutant/Biroul VTMIS/CZ 
Galați -1 post: Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval; Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei: fără condiții de 
vechime. Cerințe specifice: -Posesor carnet de 
conducere categoria B. Căpitan de port, tr.II/
Căpitănia Portului Brăila/CZ Galaţi -1 post: 
Nivelul studiilor: studii medii; Specialitatea de 
bază: domeniul naval; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei: -brevet de 
căpitan maritim portuar, șef mecanic maritim 
portuar- minim 2 ani vechime în funcție 
conform brevetului sau -brevet căpitan fluvial, 
șef mecanic fluvial- minim 2 ani vechime în 
funcție conform brevetului. Şofer/Căpitănia 
Portului Brăila/CZ Galaţi -1 post: Nivelul studi-
ilor: studii medii; Specialitatea de bază: școală 
de șoferi profesioniști; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 3 
ani. Cerințe specifice: Posesor carnet de condu-
cere categoria B, C, D și E. Căpitănia Zonală 
Drobeta-Turnu Severin: Căpitan port debutant/
Oficiul de Căpitănie Moldova Veche/CZ.Dr.Tr.
Severin -1 post: Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval; Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei: fără condiții de 
vechime. Data-limită pentru depunerea dosa-
relor: 22.03.2019, ora 14.00. 1.Selecția dosarelor 
de înscriere: 25.03.2019-26.03.2019; Afișare 
rezultate selecția dosarelor: 26.03.2019, la ora 
16.00; Termen depunere contestații: 27.03.2019, 
până la ora 10.00; Termen soluționare contes-
tații: 27.03.2019, la ora 16.00. 2.Proba scrisă: 
01.04.2019, ora 10.00; Afișare rezultate probă 
scrisă: 02.04.2019, la ora 16.00; Termen depu-
nere contestații probă scrisă: 03.04.2019, până la 
ora 10.00; Termen soluționare contestații: 
03.04.2019, la ora 16.00. 3.Interviul: 04.04.2019, 
la ora 10.00; Afișare rezultate interviu: 
05.04.2019, la ora 10.00; Termen depunere 
contestații interviu: 05.04.2019, până la ora 

14.00; Termen soluționare contestații: 
08.04.2019, la ora 10.00; Afișare rezultate finale: 
08.04.2019, până la ora 16.00. Depunerea dosa-
relor de concurs și desfășurarea concursului se 
va face astfel: -Pentru posturile din cadrul 
Căpităniei Zonale Constanţa, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale 
Constanţa, localitatea Constanţa, str.Incintă 
Port, nr.1, Clădirea ANR, et.3. Persoană de 
contact: Daniela Dumitru, tel. 0372.419.850. 
-Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale 
Tulcea, candidaţii vor depune dosarele la sediul 
Căpităniei Zonale Tulcea, localitatea Tulcea, str.
Portului, nr.36. Persoană de contact: Mihaela 
Ivenco, tel.0372.376.738, 0240.512.937, fax: 
0240.513.226. -Pentru posturile din cadrul 
Căpităniei Zonale Giurgiu, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale 
Giurgiu, localitatea Giurgiu, Şoseaua Portului, 
nr.9A. Persoană de contact: Mirel Vișan, 
te l .0372.408.438,  0246.211.015,  fax: 
0246.214.838. -Pentru posturile din cadrul 
Căpităniei Zonale Galați, candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galaţi, 
localitatea Galaţi, str.Portului, nr.30. Persoană 
de contact: Trandafir Păsat, tel.0372.362.302, 
tel./fax: 0236.460.318, 0236.460.248. -Pentru 
posturile din cadrul Căpităniei Zonale Drobe-
ta-Turnu Severin, candidaţii vor depune dosa-
rele la sediul Căpităniei Zonale Drobeta-Turnu 
Severin, localitatea Dr.Tr. Severin, str. Portului, 
nr.3. Persoană de contact: Dan Firulescu, 
te l .0372.408.451,  0252.316.493,  fax: 
0252.312.720. Tematica, bibliografia și rezulta-
tele finale ale probelor de concurs se vor afișa la 
sediul instituţiei și pe pagina oficială: http://
portal.rna.ro/despre noi/organizare/cariere.

l Primăria Comunei Boteni, judeţul Argeș, cu 
sediul în comuna Boteni, sat Boteni, organi-
zează la sediu concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante de 
guard, încadrat în structura organizatorică a 
instituției în cadrul Compartimentului SVSU și 
Administrativ. Condiții generale: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c)are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate deplină de 
exercițiu; e)are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; f)îndeplinește condițiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; g)nu 
a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau 
a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiții specifice: -minim studii generale. 
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor 
prezenta un dosar de concurs care va conține 
următoarele documente prevăzute de art.6 din 
HG 286/2011: a) cerere de înscriere la concurs 
adresată conducătorului autorității sau institu-
ției publice organizatoare; b) copia actului de 
identitate sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile 
documentelor care să ateste nivelul studiilor și 
ale altor acte care atestă efectuarea unor speci-
alizări, precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice; d) 

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele 
care atestă vechimea în muncă, în meserie și/
sau în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul 
judiciar sau o declarație pe propria răspundere 
că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
f) adeverința medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de catre 
unitățile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; 
h) alte documente relevante pentru completarea 
dosarului (dacă este cazul). Dosarele de 
înscriere se depun până la data de 25.03.2019, 
ora 16.00, la Registratura Primăriei Comunei 
Boteni .  Informaț i i  supl imentare  la 
tel.0248.295.299. Proba practică va avea loc în 
data de 02.04.2019, ora 10.00. Interviul va avea 
loc în data de 04.04.2019, ora 10.00.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în 
București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 
1, organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale: -1 (un) post 
economist I, Serviciul Resurse Umane Salari-
zare -nivel studii superioare, perioadă nedeter-
minată, vechime în specialitate 6 ani 6 luni, 
vechime în domeniul resurse umane salarizare- 
3 ani 6 luni. Acte necesare în vederea partici-
pării la concurs: -cererea de înscriere la concurs; 
-copia actului de identitate; -copia certificatului 
de naștere, de căsătorie; -copie acte studii și alte 
acte care atestă efectuarea unor specializări 
(cursuri); -copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă și, după caz, în specialitate; -cazierul 
judiciar; -adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; -curriculum 
vitae. Condiții de participare la concurs: -are 
cetățenie română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului European și domiciliul în 
România; -cunoaște limba română, scris și 
vorbit; -are vârsta-limită reglementată de preve-
derile legale; -are capacitate deplină de exer-
cițiu; -are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberată de medicul 
de familie sau de unități sanitare abilitate; 
-îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de 
vechime sau de condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiții pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, conform Ordi-
nului MS nr. 1470/2011; -diplomă de licență; 
-curs resurse umane; -concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul se va desfășura la sediul 
unităţii conform calendarului următor: -01 
aprilie 2019, ora 11.00- proba scrisă; -03 aprilie 
2019, ora 11.00- interviul. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs: 21 martie 2019, 
ora 15.00. Relaţii suplimentare: Compartiment 
RUNOS, tel.021.222.35.50.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în 
București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 
1, organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale: 1 (un) post asistent 
medical principal transfuzii, vechime în specia-
litate minim 5 ani, nivel studii PL, perioadă 
nedeterminată. Acte necesare în vederea parti-
cipării la concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identitate; -copia 
certificatului de naștere, de căsătorie; -copie 
acte studii și alte acte care atestă efectuarea 
unor specializări (cursuri); -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă și, după caz, în speci-
alitate; -cazierul judiciar; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate corespunză-
toare; -curriculum vitae. Condiții de participare 
la concurs: -are cetățenie română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului European și domi-
ciliul în România; -cunoaște limba română, 
scris și vorbit; -are vârsta-limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate deplină de 
exercițiu; -are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unități sanitare abili-
tate; -îndeplinește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau de condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 
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serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiții pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, conform Ordi-
nului MS nr.1470/2011; -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare conform 
HG 797/1997; -adeverință grad principal; -curs 
transfuzii; -concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfășura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: -02 aprilie 2019, 
ora 11.00- proba scrisă; -04 aprilie 2019, ora 
11.00- interviul. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor la concurs: 21 martie 2019, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare: Compartiment RUNOS, 
tel.021.222.35.50.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov cu 
sediul în localitatea  București, Calea Giulești, 
nr. 6-8, sector 6, organizeazã concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de Consilier, 
Gradul Profesional Superior, clasa I din cadrul 
Compartimentului Economic, Achiziţii Publice, 
Administrativ. Concursul se va desfășura astfel:  
-Proba scrisă în data de 08.04.2019, ora  10,00; 
-Proba interviu în data 10.04.2019, ora 10,00. 
Condiţii de participare: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească prevederile art. 54 din Legea nr. 
188/1999  privind Statutul Funcţionarilor 
Publici republicată (2), cu modificările și 
completările ulterioare; -candidaţii trebuie să 
îndeplinească prevederile art.9 lit.a din Legea 
nr.188/1999  privind Statutul Funcţionarilor 
Publici republicată (2),cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv “studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă” în dome-
niul știinţe economice; -vechimea în specialitate 
minim 7 ani. Dosarele de înscriere vor conţine 
actele prevăzute în H.G.R. nr.611/2008, art.49 și 
se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial. Pentru relaţii suplimentare: telefon 
021.3162560/61, site-ul www.itmilfov.ro, email 
itmilfov@itmilfov.ro.

l Având în vedere prevederile art.57 alin. 
(1)-(5) și art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările ulterioare, 
art.38 și art.39 alin.(1) din HG nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare. Organi-
zarea concursului de recrutare în vederea 
ocupării funcţiei publice de execuţie de consilier 
clasa I, grad profesional superior la Comparti-
mentul Dezvoltare  tehnologicadin Direcţia 
Tehnică. Condiţii de desfășurare a concursului: 
-depunerea dosarelor de înscriere: 08 -27martie 
2019 inclusiv; -selecţia dosarelor: în maximum 5 
zile lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor; -proba scrisă: 10 
aprilie 2019, ora 10:00, la sediul instituției din 
București: b-dul Carol nr. 12, etaj 2, sector 3; 
-proba interviu: în maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise, la sediul 
instituției. Condiţii generale de participare la 
concurs sunt cele prevăzute de art.54 și art.55 
din Legea nr.188/1999, (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii specifice:  
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă în dome-
niul inginerie mecanica; -minimum 7 ani 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Autorității pentru Adminis-
trarea Sistemului Național Antigrindină și de 
Creștere a Precipitațiilor (A.A.S.N.A.C.P.) din 
București, sector 3, bd-ul Carol I, nr.12. 
Persoană de contact: Florea Petrică, consilier, 
clasa I, grad profesional superior la Comparti-
ment Management Resurse Umane și Juridic, 
telefon 021.300.56.06/int.18, e-mail: f lorin.
petrica@asnacp.ro.

l Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra 
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr.26bis, organi-
zează concurs în perioada  29.03- 05.04.2019, 
pentru ocupare a 1 post  vacant, funcţii contrac-
tuale de execuţie, perioadă  nedeterminată:  
1.Serviciul Publicitate Imobiliară: -1 post refe-
rent treapta IA cu loc de muncă la nivelul 
Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Târgu Neamţ. Concursul se va desfășura după 
calendarul următor: -Proba scrisă -în data de  
29.03.2019, ora 10:00; -Proba interviu -în data 
de  05.04.2019, ora 10:00. Cerintele Postului: 
Referent, Treapta IA -studii medii  absolvite cu 

diplomă de bacalaureat: -vechime  în muncă 
-minim 6 ani și 6 luni. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul instituţiei din muni-
cipiul Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, 
nr.26bis, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
afișarea  anunţului, în timpul programului 
normal de lucru. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul OCPI Neamţ, la adresa 
sus-menţionată,   telefon 0233 -23.48.70.

CITAŢII
l Este chemat in instanta la Judecatoria 
Oravita ,in calitate de pirit numitul Ghirastau 
Ioan,din Ciclova Romana jud.Caras-Severin,in 
d a t a  d e  1 4 . 0 3 . 2 0 1 9 , i n  d o s a r u l 
881\273\2018,avind ca obiect,tagadaa paternita-
te,reclamant Cantea Nadia Ramona.

l Se citeaza parata Breazu Simina, în data de 
20.03.2019, la Judecatoria Topoloveni, în 
dosarul 2086/828/2018, ce are ca obiect partaj 
judiciar sistarea stării de coproprietate.

l Numitul Opris Vasile este chemat la Judecă-
toria Sighetu Marmației, în data de 11.03.2019, 
în calitate de pârât în dos. nr. 3206/307/2018, 
având ca obiect uzucapiune.

l Numitul Craciun Vasile domiciliat in sat 
Oproaia, comuna Tibana, jud.Iasi , este chemat 
la Judecatoria Iasi-Sectia Civila, str.Anastasie 
Panu nr.25, Iasi ,in dosar nr.24677/245/2018, in 
data de 10 aprilie 2019, la Completul de jude-
cata C 25, ora 8.30,dosar in care are calitate de 
parat , reclamanta fiind Miron Lucretia-Aurica, 
dosar avand ca obiect “exercitarea autoritatii 
parintesti, stabilire domicliu minor, pensie de 
intretinere.

l Duca Florenţa citează paratele Savescu 
Mioara și Savescu Olga, ambele cu reședinţa in 
Suedia, Mazilu Elena și Albu Amarie Elena 
ambele cu ultimul domiciliu cunoscut Dărmă-
nești, jud. Bacău, actualmente cu reședinţa in 
Italia și respectiv Spania, dosar 1287/260/2009, 
obiect partaj judiciar, la Judecătoria Moinești, 
termen 03.04.2019 08:30.   

l Se citează pârâtul Suciu Adrian-Mircea, în 
proces cu reclamanta Suciu Denisa-Oana, la 
Judecătoria Lipova pentru data de 21.03.2019, 
ora 9.00.Pârâtul se poate prezenta la instanță 
pentru comunicarea cererii de chemare în jude-
cată având ca obiect pensie de întreținere- 
Dosar nr. 2202/250/2018.

l Citație emisă la data de 04.03.2019. Eventu-
alii moștenitori legali sau testamentari ai 
d e f u n c t u l u i  P o p o v i c i  L e o n i d , 
CNP1231014221133, decedat la data de 
18.04.2012, cu ultimul domiciliu în Municipiul 
Iași, str.Stejar, nr.33, bl.I5, sc.C, ap.3, jud.Iași, în 
baza dispozițiilor art.1.137 din Codul civil, sunt 
înștiințați că sunt invitați să se prezinte la sediul 
SPN Raluca Răzuși ŞI Alexandra Dascălu din 
Iași, str.Păcurari, nr.158, parter, jud.Iași, 
notarraluca@yahoo.com, telefon 0232.249.200, 
la data de 06.05.2019, pentru a participa la 
dezbaterea procedurii succesorale a defunctului 
Popovici Leonid, CNP1231014221133, decedat 
la data de 18.04.2012, cu ultimul domiciliu în 
Municipiul Iași, str.Stejar, nr.33, bl.I5, sc.C, ap.3, 
jud.Iași, în dosar nr.39/2013, dosar CNP Iași 
nr.1.153/2013. Sesizarea pentru deschiderea 
procedurii succesorale a fost făcută de Munici-
piul Iași. Succesibilii indicați în cererea de 
deschidere a succesiunii sunt: Boguță Gheorghe 
(domiciliat în Arenii Noi, Republica Moldova), 
în calitate de strănepot, Vlas Vladimir (domici-
liat în Praga), în calitate de văr, Cervov Ion 
(domiciliat în Tohotin, Republica Moldova), 
fără a-i fi precizată calitatea și Guțu Evdochia 
(domiciliată în Hâncești, Republica Moldova), 
în calitate de strănepoată. În cadrul procedurii 
succesorale puteți opta între următoarele posibi-
lități: să dobândiți calitatea de moștenitor, 
urmând să dați în acest sens o declarație de 
acceptare a succesiunii, iar în cazul în care nu 
vă puteți prezenta veți putea încheia o procură 
autentică prin care să desemnați o altă persoană 
să vă reprezinte la dezbaterea succesiunii; să 
declarați că nu v-ați însușit calitatea de moște-
nitor printr-o declarație autentică pe care să o 
depuneți la dosarul cauzei. În situația în care vă 
veți prezenta, veți aduce toate actele de stare 
civilă prin care să dovediți rudenia față de 
defunct și actele de proprietate pe care le deți-
neți, având asupra dumneavoastră și actul de 
identitate, toate în original. În caz de neprezen-
tare sau în lipsă de moștenitori se va constata că 
succesiunea defunctului este vacantă, conform 
art.1135 și următoarele din Codul Civil. Vă 
aducem la cunoștință că, potrivit art.157 alin (1) 
lit.i) din Legea nr.134/2010 Codul de Prodedură 

Civilă, cu modificările și completările ulterioare, 
prin înmânarea citației, se consideră că aveți 
cunoștință de termenele ce se vor fixa ulterior 
până la soluționarea cauzei succsorale (art.9 
lit.h din Metodologia privind citarea, notificarea 
și comunicarea actelor de procedură în materie 
notarială, publicată în Monitorul Oficial 
nr.531/22.08.2013, partea I). Notar Public, 
Raluca Răzuși.

l Se citează în calitate de pârâţi Frosin 
Marcela, Ionescu Ioana, Ionescu Dumitru, cu 
domiciliul în SUA pentru data de 10.04.2019, 
ora 8.30, Complet C3-1, Judecătoria Pitești, în 
dosarul Nr.13568/280/2017, având ca obiect 
partaj succesoral în proces cu Ionescu Ion, în 
calitate de reclamant, și Lauko Ionela și Ionescu 
Cornelia, în calitate de pârâte.

l Numitul Dinu Iulian - Gabriel - cu ultimul 
domiciliu cunoscut in comuna Rafov , sat. 
Buchilasi nr. 14 , jud. Prahova si resedinta in 
Marea Britanie - Guildford the Burden Way 
agu 29 pb, este citat la Judecatoria  Ploiesti cu 
sediul in Ploiesti, str. Gh. Lazar nr. 6, jud. 
Prahova in data de 26.03.2019, ora 08.30, sala 3, 
in calitate de parat in dosarul civil nr. 
10644/281/2018, in proces de tagada paternitate 
cu reclamantul Irimia Roberto-Daniel.

l Bodriheic Onisim-Ioachim, reclamant in 
dosar nr. 1046/265/2018 al Judecatoriei Nasaud, 
cheama in judecata paratii Cotul Ioan, Filipoi 
Floarea, Cozonac Maria, Slavoaca Ioachim 
pentru data de 09 mai 2019.

l Bungarati Sabin, reclamant in dosar nr. 
2958/265/2018 al Judecatoriei Nasaud, cheama 
in judecata paratii Chitul Niculaie, Cichigean 
Vasile, Bichigean Mariuca, Bichigean Maria, 
Singeorzan Constantin, pentru data de 15 mai 
2019.

l Se citează pârâtele Touring Eurolines SA, cu 
sediul în Sector 1, str.Alexandru Ioan Cuza, 
nr.5A, București, și Tui Travel Center prin 
Touring Eurolines SA, cu sediul în București, 
Sector 2, str.Reînvierii, nr.3-5, Clădirea Europa 
Primex, și ultima adresă cunoscută în Bucu-

rești, Sector 1, str.Buzești, nr.44, pentru data de 
25.03.2019, ora 08.30, la Completul C21, Jude-
cătoria Iași, în dosarul nr. 36708/245/2017, 
având ca obiect pretenții, în proces cu Rau 
Petru, în calitate de reclamant.

l Se citează la sediul Biroului Individual Nota-
rial Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str. 
Păcii, nr. 7, bl. P. 21, sc. C, ap. 28, Judeţul 
Tulcea, la data de 27.03.2019, ora 10:00, persoa-
nele cu vocaţie succesorală legală sau testamen-
tară, la succesiunea defunctului Ciobanu 
Niculae, decedat la data de 27.11.2018, cu 
ultimul domiciliu în sat Malcoci, comuna 
Nufăru, judeţul Tulcea, în Dosaru succesoral nr. 
22/2019, în vederea dezbaterii succesiunii.

l Numitul Bodony Viorel, cu ultimul domiciliu 
in Baia Mare, str. G.Enescu, nr.17/59, jud.Mara-
mures, este citat in calitate de intimat, pentru 
termenul din 21.03.2019,  in dosarul 
nr.3571/182/2018 al Judecatoriei Baia Mare, 
avand ca obiect deschiderea procedurii de 
declarare judecatoreasca a mortii numitului 
Bodony Viorel.

DIVERSE
l Astăzi 07.03.2019 s-a depus la Tribunalul 
București dosarul nr. 6508/3/2019, privind înfi-
inţarea Partidului Românilor Patrioţi de Pretu-
tindeni.

l Aceasta informare este efectuata de OMV 
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucu-
resti, ce intentioneaza sa solicite de la Adminis-
tratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita, aviz 
de gospodarire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “lucrari de suprafata foraj, echi-
pare si conducta de amestec sonda 509 BIS 
Barbuncesti” propus a fi amplasat in localitatea 
Barbuncesti, extravilan, Judetul Buzau. Aceasta 
investitie este noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. Aceasta 
solicitare de aviz este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele care doresc 
sa obtina informatii suplimentare cu privire la 

solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentio-
nata. Persoanele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari se pot adresa 
solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu sediul 
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-
513233.

l Caldaras Goronel P.F.A cu sediul în: Sat 
Craiva, nr. 152,Com. Craiva jud. Arad, avand 
CUI 37429916, solicită de la Agenţia de 
Protecţie a Mediului Arad, obţinerea autoriza-
ţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) - 
3811 -colectarea deseurilor nepericuloase; 
3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericu-
loase; 3831-demontarea /dezasamblarea masi-
nilor si echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor; 3832-recuperarea 
materialelor reciclabile sortate; 4677- comert cu 
ridicata al deseurilor si resturilor pentru 
punctul de lucru deschis in loc. Sat Craiva, nr. 
152,Com. Craiva jud. Arad. Observatiile publi-
cului formulate in scris/informatiile privind 
potentialul impact asupra mediului se depun/
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Arad, Splaiul Mures, nr. FN, 
tel. 0257/280331; 0257/280996, in timp de zece 
zile lucratoare dupa data publicarii prezentului 
anunt.

l S.C. Roka-Flex SRL proprietar al terenului 
situat în orașul Măgurele, judeţul Ilfov, str. 
Turturelelor, nr. 142, nr. cad. 62933, în suprafaţă 
de 1800,00 mp, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a  Avizului 
Favorabil  pentru documentaţia PUD 
-Construire hală producţie și birouri, împrej-
muire, anexe, utilităţi. Documentaţia a fost 
depusă pentru consultare la Consiliul Judeţean 
Ilfov la data 07.03.2019. Observaţii/comentarii 
se primesc în scris la Direcţia de Urbanism din 
cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, București, 
sector 6, strada Ernest Juvara, nr. 3-5, (tel. 
021.212.56.93), în termen de 15 zile de la publi-
carea prezentului anunţ. 

l S.C. IVA BESTAL SRL proprietar al tere-
nului situat în orașul Măgurele, judeţul Ilfov, 

..s..s..e.
Anunț privind lansarea unei proceduri de achiziție de echipamente
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str. Bucureşti, nr. 240, nr. cad. 62962, în supra-
faţă de 7028,00 mp, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a 
Avizului Favorabil pentru documentaţia PUD 
-Construire hală producţie şi depozitare, birouri, 
împrejmuire, anexe, utilităţi. Documentaţia a 
fost depusă pentru consultare la Consiliul Jude-
ţean Ilfov la data 07.03.2019. Observaţii/comen-
tarii se primesc în scris la Direcţia de Urbanism 
din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, Bucureşti, 
sector 6, strada Ernest Juvara, nr. 3-5 (tel. 
021.212.56.93), în termen de 15 zile de la publi-
carea prezentului anunţ. 

l Denumire județ: Braşov; Denumire UAT: 
Budila. Unitatea Administrativ Teritorială 
Budila, județul Braşov, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului cadastrului 
pentru sectoarele nr.15, 16, 17, 22, 25, pe o peri-
oadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Data de început 
a afişării: 18.03.2019. Data de sfârşit a afişării: 
16.05.2019. Adresa locului afişării publice: la 
sediul Primăriei Comunei Budila, situat în 
comuna Budila, strada Principală, nr.261, 
județul Braşov, precum şi pe pagina de internet: 
www.budila.ro. Cererile  de  rectificare  ale  
documentelor  tehnice  vor  putea  fi  depuse  la  
sediul Primăriei Comunei Budila. Informații  
privind  Programul  național  de  cadastru  şi  
carte  funciară  2015-2023 se pot obține pe 
site-ul ANCPI, la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/.       

l Mihai Aurel, având domiciliul în Bucureşti, 
Sector 6, Șos.Virtuții, nr.8, bl.R13, ap.179, titu-
larul planului „PUD str.Breaza FN (fostă str.
Decorului, nr.2, fostă str.Laborator, nr.84), 
Sector 3, Bucureşti”, anunță publicul interesat 
asupra intenției de elaborare şi parcurgerii 
etapei de aprobare PUD. Observațiile şi propu-
nerile pot fi transmise în termen de 15 zile prin 
poştă pe adresa Primăriei Sector 3, Calea 
Dudeşti, nr.191, sector 3, Bucureşti.

l SC Marcon Servicii şi Producție Impex SRL, 
cu sediul în str.Constantin Noica, nr.140A, 
sector 6, Bucureşti, CUI nr.458645 informează 
pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru activi-
tatea restaurant, desfăşurată în str.Constantin 
Noica, nr.140A, sector 6, Bucureşti. Informații 
se pot solicita la sediul APMB Aleea Lacul 
Morii, nr.1, între orele 9.00-12.00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații se pot depune 
la sediul APMB în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

l Anunț Prealabil privind Afişarea Publică a 
Documentelor Tehnice ale Cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritoriala APOLD, din 
județul Mureş, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.84 şi 85 începând cu data de 14 martie 
2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Comunei Apold, conform art.14, alin.
(1) şi (2) din Legea nr.7/1996, republicată, cu 
modificarile şi completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor fi 
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Mondostar SA, cu sediul în Sibiu, B-dul.
Victoriei, nr.42, Jud.Sibiu, înregistrată la ORC 
Sibiu sub nr. J/32/3/1991, CIF: 3098036 prin 
preşedintele consiliului de administrație, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acți-
onarilor la data de 11 aprilie 2019, ora 13.00, la 
sediul societății din Sibiu, str.B-dul.Victoriei, 
nr.42, etaj 1, birou, cu următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea Raportul Consiliului de Adminis-
trație privind rezultatele financiare pe anul 
2018. 2.Aprobarea Raportul de audit financiar 
privind rezultatele financiare pe anul 2018. 3.
Aprobarea situațiilor financiare pentru exerci-
țiul financiar al anului 2018 şi descărcarea de 
gestiune a Consiliului de Administrație, reparti-
zarea profitului. 4. Aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019. În cazul în 
care Adunarea Generală Ordinară nu îşi va 
putea desfăşura lucrările din lipsa cvorumului 
prevăzut de lege, se convoacă o a doua Adunare 
Generală pentru data de 12 aprilie 2019, ora 
13.00 în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. 
Acționarii care nu pot participa la adunare pot 
fi reprezentați de alți acționari prin procuri 
speciale care se vor depune cu 48 ore înainte de 
adunare, la birou, etaj 1, de la sediul societății.

l Composesoratul pădurilor şi păşunilor 
foştilor iobagi din Agârbiciu convoacă 

Adunarea Generală a membrilor composesori în 
data de 24.03.2019, de la ora 14.00, la Căminul 
Cultural din loc.Agârbiciu, jud. Cluj. Ordinea 
de zi este următoarea: 1.Raportul Consiliului de 
administrație; 2.Raportul Comisiei de cenzori; 3. 
Actualizarea Tabelului cu membrii composesori; 
4.Numirea cenzorului composesoratului; 5. 
Modificarea şi validarea unor articole din 
statutul composesoratului; 6.Diverse. În situația 
în care la data şi ora stabilite nu se întruneşte 
cvorumul necesar, următoarea Adunare Gene-
rală se convoacă pentru data de 31.03.2019, în 
aceeaşi locație şi de la aceeaşi oră. Preşedinte, 
Iancu Ioan.

LICITAŢII
l SC Petroutilaj SA, societate aflata in fali-
ment, prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie publica a 
terenului intravilan in suprafata de 1781 mp, 
situat in com. Brebu, T30, P A1703, jud. 
Prahova, inscris in Cartea funciara nr. 22939 a 
com. Poiana Campina, la pretul total de 
26.700 lei fara TVA. Terenul este situat intr-o 
zona rezidentiala, semicentrala, nu este impre-
jmuit, forma aproximativ regulata, accesul la 
proprietate se face pe un drum de servitute de 
trecere lat de 3 ml si lung de aproximativ 78 
ml. Daca cumparatorul este o societate plati-
toare de TVA, va opera taxarea inversa, iar 
pretul nu va fi purtator de TVA. Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor Adunarilor 
Creditorilor din data de 19.12.2016 si 
27.07.2017 si a regulamentului de participare 
la licitatie. Pretul este redus la 50% fata de cel 
mentionat in Raportul de evaluare. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 13.03.2019, 
19.03.2019, 26.03.2019, 02.04.2019, 09.04.2019, 
16.04.2019, 02.05.2019, 09.05.2019, 16.05.2019, 
23.05.2019, orele 12.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l SC Macogres Cons SRL prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica a bunului 
mobil aflat in patrimoniul societatii, si anume: 
autotractor Volvo la pretul de 6.000 lei 
conform ofertei nr. 1368/03.10.2018. Licitatia 
publica are loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 22.01.2019 si a regulamen-
tului de participare la licitatie. Licitatiile vor 
avea loc pe data de 13.03.2019, 19.03.2019, 
26.03.2019, 02.04.2019, 09.04.2019, 
16.04.2019, 02.05.2019, 09.05.2019, 
16.05.2019, 23.05.2019, orele 12.30 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl. 33S1 Cab. 7B Et.7. Conditiile de partici-
pare si relatii suplimentare la tel. 0344104525.

l SC Codacons SRL, prin lichidator judiciar, 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunu-
rilor imobile si mobile aflate in patrimoniul 
debitoarei, respectiv: teren intravilan situat in 
Breaza, Cartier Frasinet FN, jud Prahova, in 
suprafata de 2791 mp, la pretul de 57.000 lei, 
autoturism Volvo la pretul de 6.750 lei, etc. 
Licitatia are loc in baza Adunarii Creditorilor 
din data de 10.08.2016, ce a incuviintat 
raportul de evaluare si regulamentul de parti-
cipare la licitatie si a Adunarii Creditorilor 
din 22.01.2019. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% fata de cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitaţia va avea loc pe 
data de 13.03.2019, 20.03.2019, 27.03.2019, 
03.04.2019, 10.04.2019, orele 12.30 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata in fali-
ment, prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie publica a 
activului imobil Statie de epurare situat in com. 
Poiana Campina, sat Poiana Campina, inscris 
in CF 21061, compus din teren in suprafata de 
5304 mp si urmatoarele constructii: cladire 
vestiar - C1, cladire decantor - separator C2, 
pista decantor, aparat clorinat apa, la pretul 
total de 84.864 lei (fara TVA). Conform Certi-
ficatului de urbanism nr. 23/16.03.2018, desti-
natia stabilita este pentru constructii, instalatii, 
retele aferente echiparilor tehnico – edilidare, 
constructii administrative, incinte tehnice cu 
cladiri si instalatii pentru sistemul de alimen-
tare cu apa, canalizare, alimentare cu energie 
electrica si termica, gaze naturale. Daca 
cumparatorul este o societate platitoare de 
TVA, va opera taxarea inversa, iar pretul nu va 
fi purtator de TVA. Licitatia publica are loc in 
baza hotararilor Adunarilor Creditorilor din 
data de 19.12.2016 si 29.11.2017 si a regula-
mentului de participare la licitatie. Pretul este 

cel mentionat in Raportul de evaluare. Sedin-
tele de licitatii vor avea loc pe data de: 
13.03.2019, 19.03.2019, 26.03.2019, 02.04.2019, 
09.04.2019, 16.04.2019, 02.05.2019, 09.05.2019, 
16.05.2019, 23.05.2019 orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, cab 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, la 
telefon 0344104525, cat si in caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar in cuantum de 
2.000 lei fara TVA.

l SC Rovit SA, societate aflata in reorgani-
zare judiciara, prin administrator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a unor bunuri 
aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca 
urmatoarele bunuri, respectiv Ferma 8 - 
compusa din: constructii dormitor, atelier 
mecanic, remiza, 2 magazii şi teren aferent lot 
1 - 5.599 mp, teren aferent lot 1 - 341 mp, 
situata in loc. Valea Calugaresca, sat Valea 
Larga, jud. Prahova, la pretul de 101.600 lei; 
Ferma 5 - compusa din: constructii cantina, 
sopron, depozit, anexa atelier mecanic, bloc 
locuinte, rezervor poliester, 30 t, şi teren 
aferent 3295 mp, situata in Bucov, sat Chito-
rani, zona Valea Orlei, jud. Prahova 428.550 
lei; Teren intravilan in suprafata de 483 mp 
situat in com. Bucov, sat Valea Orlei, jud. 
Prahova, la pretul de 15.450 lei, Ferma 9 - 
compusa din: constructii, Sopron Cizelat 
(Depozit), Cladire Cantina, Grajd pt Cai, 
Sediu Ferma, Sopron Ingasaminte, Gard 
Imprejmuire, Baraca Dormitor, Caldire 
Depozit, Atelier Mecanic, Rezervor pt Apa cu 
Sup Metal, Platforma Beton + Modernizare 
Drum, Retea Electrica Aeriana, Rezervor 
motorina, Spatiu Depozitare - Platforma, 
Grup sanitar, Rampa, Beci, fundatie, WC, 
bazin si terenul intravilan aferent in supra-
fata de 9.157 mp, situata in Urlati, loc. Valea 
Mieilor, jud. Prahova la pretul de 416.575 lei 
si o serie de bunuri mobile, respectiv: subsolier 
1 buc. la pretul de 105 lei (fara TVA), remorca 
auto, la pretul 1515 lei (fara TVA), remorca 
RBA 5, la pretul de 1515 lei (fara TVA), bena 
remorca, 4 buc la pretul de 985 lei/ buc (fara 
TVA). Licitatia publica are loc in baza hotara-
rilor Adunarii Creditorilor din 09.03.2011, 
30.05.2013, 05.08.2013 12.08.2013, 29.07.2014, 
29.07.2014, 22.01.2015 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50% din pretul stabilit 
in raportul de evaluare. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 14.03.2019, 
19.03.2019, 21.03.2019, 26.03.2019, 
28.03.2019, 02.04.2019, 04.04.2019, 
09.04.2019, 11.04.2019, 16.04.2019, 
18.04.2019, 23.04.2019, 02.05.2019, 
07.05.2019, 09.05.2019, 14.05.2019, 
16.05.2019, 21.05.2019, 23.05.2019, 
28.05.2019, orele 12.00, la sediul administra-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Detalii in 
caietul de sarcini si la telefon 0344104525.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica a bunu-
rilor mobile, reprezentand mijloace fixe si 
obiecte de inventar, aflate in proprietatea 
debitoarei SC Mannheim Oil SRL, situate 
administrativ in Caransebes, Calea Severi-
nului, nr. 7, jud. Caras - Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 100% din pretul de 
evaluare + T.V.A., conform centralizatorului 
anexat raportului de evaluare. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 100 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 15.03.2019, 
orele 12.30, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In 
caz de neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 29.03.2019, orele 12.30.

l „Agenţia Română de Salvare a Vieţii 
Omeneşti pe Mare” Constanţa, cu sediul 
administrativ în Dana 78, Incinta Port, orga-
nizează licitaţie publică deschisă cu strigare în 
data de 22 martie 2019, ora 11.00, în incinta 
sediului, pentru valorificarea unui autoturism 
Daewoo Nubira II Wagon (preţ de pornire 
licitaţie 7.044Lei), scoasă din funcţiune. În 
caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta la 
data de 29 martie 2019, ora 11.00, cu preţul 
iniţial diminuat cu 20% şi la data de 05 aprilie 
2019, ora 11.00, cu preţul iniţial diminuat cu 
40%. Data-limită până la care pot fi trimise 
solicitările instituţiilor publice pentru trans-
miterea fără plată a acestui bun este 27 
martie 2019. La licitaţie poate participa orice 
persoană fizică sau juridică potenţial cumpă-

rătoare care prezintă până la data de 15 
martie 2019, ora 09.00, chitanţa de achitare a 
cotei de participare la licitaţie de 1%, copie 
după certificatul de înmatriculare la Registrul 
Comerţului şi codul fiscal pentru persoanele 
juridice române sau actul de identitate pentru 
persoanele fizice. Relaţii la telefon: 
0241.616.111 sau 0241.601.769.

l Comuna Dorolţ, cu sediul în loc.Dorolţ, str.
Principală, nr.83, organizează vânzarea prin 
licitaţie publică cu strigare a unui număr de 9 
(nouă) parcele de teren intravilan cu o supra-
față cumulată de 7.678mp, conform extras CF 
nr.633/Dorolț, nr.topo 102461, 102465, 102467, 
102458, 102462, 102463, 102466, 102459,  
102464 situate în loc.Dorolț FN, în data de 
28.03.2019, ora 11.00. Data-limită de depu-
nere a ofertelor este 28.03.2019, ora 10.00. 
Data-limită pentru solicitări de clarificări: 
22.03.2019. Documentaţia de atribuire se 
poate achiziţiona la sediul instituției. Infor-
maţii suplimentare la telefon: 0261.751.238 
sau e-mail: secretarfarcas@yahoo.com.

l Municipiul Roşiorii de Vede organizează în 
data de 10.04.2019, ora 10.00, la sediul său, 
situat în str. Dunării, nr. 58, jud.Teleorman, 
licitație publică deschisă pentru concesio-
narea unui teren aparținând domeniului 
privat de interes local al Municipiului Roşiorii 
de Vede, situat în str.Dunării, f.n. Destinația 
pentru care se concesionează: realizarea unei 
clădiri birouri, spații comerciale şi parcare. 
Condițiile concesionării se regăsesc în docu-
mentația de atribuire. Durata concesiunii este 
de 49 ani. Durata în care ofertanții rămân 
angajați prin termenii ofertelor lor: 20 zile. 
Documentația de atribuire se poate studia şi 
procura de la sediul Primăriei Municipiului, 
camera nr.8, Serviciul Public Administrarea 
Domeniului Public şi Privat (tel.0247.466.250, 
int23, fax nr.0247.466.141), până la data de 
02.04.2019. Ofertele se depun la Registratura 
Generală a Primăriei până la data 08.04.2019, 
ora 16.00, urmând a fi deschise în data de 
10.04.2019, ora 10.00. Clarificările pot fi soli-
citate până la data de 02.04.2019. Oferta va fi 
depusă în două exemplare. Soluționarea litigi-
ilor este de competența Tribunalului 
Teleorman -Secția Contencios -Administrativ, 
str.Independenței, nr.22, Alexandria, 
tel.0247.306.014, fax: 0247.406.016. Termenul 
de sesizare a instanței este cel prevăzut de 
Legea Contenciosului Administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.

l Consiliul Local al Oraşului Vălenii de 
Munte, cu sediul în oraşul Vălenii de Munte, 
str.Berevoieşti, nr.3A, cod fiscal: 2842870, 
tel.0244.280.816, fax: 0244.280.631, organi-
zează în data de 02.04.2019, ora 11.00, lici-
tație publică privind vânzarea unui tractor 
pentru deszăpezire cu remorcă artizanală 
aparținând domeniului privat al Oraşului 
Vălenii de Munte. Prețul minim ce poate fi 
ofertat este prevăzut în caietul de sarcini 
stabilit conform anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Local nr.36/28 februarie 2019. 
Procurarea documentației în vederea partici-
pării la licitație se va face în perioada 
13.03.2019-01.04.2019 de la sediul Primăriei 
Oraşului Vălenii de Munte, camera 22. Parti-
cipanții la licitație au obligația de a achizi-
ționa documentația de licitație contra sumei 
de 50Lei. Data-limită pentru depunerea 
ofertelor este 01.04.2019, ora 16.00, pentru 
licitația organizată în data de 02.04.2019. 
Ședințele publice de deschidere a ofertelor se 
vor desfăşura la sediul Primăriei Oraşului 
Vălenii de Munte, str.Berevoieşti, nr.3A, în 
data de 02.04.2019, ora 11.00. Informații 
suplimentare la tel.0244.280.816, int.22.

l Consiliul Local al Oraşului Vălenii de 
Munte, cu sediul în oraşul Vălenii de Munte, 
str.Berevoieşti, nr.3A, cod fiscal: 2842870, 
tel.0244.280.816, fax: 0244.280.631, organi-
zează în data de 02.04.2019, ora 11.00, lici-
tație publică privind închirierea următoarelor 
terenuri ce aparțin domeniului public şi 
privat al oraşului Vălenii de Munte: -teren str.
Berevoieşti, nr.8, supraf.525mp, tarla 89, 
parcela Cc648/1, nr.cad.20159; -teren str.
Barbu Delavrancea, nr.1, supraf.30mp, tarla 
82, parcela Cc584/1, nr.cad.22521; -teren 
b-dul Nicolae Iorga, nr.43, supraf.15mp, tarla 
82, parcela Cc514, nr.cad.24499. Prețul 
minim ce poate fi ofertat este prevăzut în 
caietul de sarcini stabilit conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.35/28 februarie 2019. 
Procurarea documentației în vederea partici-
pării la licitație se va face în perioada 
13.03.2019-02.04.2019 de la sediul Primăriei 

Oraşului Vălenii de Munte, camera 22. Parti-
cipanții la licitație au obligația de a achizi-
ționa documentația de licitație contra sumei 
de 50Lei. Data-limită pentru depunerea 
ofertelor este 02.04.2019, ora 16.00. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor se va desfă-
şura la sediul Primăriei Oraşului Vălenii de 
Munte, str.Berevoieşti, nr.3A, în data de 
03.04.2019, ora 11.00. Informații suplimen-
tare la tel.0244.280.816, int.22.

l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organi-
zează în data de 02.04.2019, ora 11.00, la 
sediul unităţii administrativ teritoriale, lici-
taţie publică deschisă cu strigare pentru 
vânzarea suprafeţei de teren de 769mp din 
domeniul privat al Comunei Aroneanu, 
județul Iaşi, în vederea construirii unei locu-
ințe unifamiliale. Terenul este situat în intra-
vilanul satului Șorogari şi este identificat cu 
nr.cadastral 64067. Caietul de sarcini poate fi 
achiziționat de la sediul Comunei Aroneanu, 
la prețul de 100Lei. Garanția de participare 
este în cuantum de 4.739Lei. Prețul de pornire 
al licitației este de 26Euro/mp, echivalentul a 
19.994Euro. Persoanele interesate vor depune 
cererea de participare la licitaţie şi documen-
tele de calificare până la data de 01.04.2019, 
ora 16.00, la sediul Comunei Aroneanu, 
Compartiment Ghişeu Unic. Relaţii supli-
mentare la telefon/fax: 0232.299.255.

MATRIMONIALE
l Intelectuală doresc partener, 60 - 80 ani, 
Doctor, Avocat, Ofiţer Superior ptr prietenie. 
0762/765.659.

PIERDERI
l Domo Media SRL, cu sediul în Iaşi, str.Olari, 
nr.4, bl.623, sc.B, et.1, ap.4, jud.Iaşi, 
J-22/1913/2009, CUI: 26250191, declară pierdut 
certificatul constatator nr.42439/21.07.2015.

l Declar pierdută şi nulă ştampila aparținând 
SC Marian Trans SRL Braşov, CUI: 24583688.

l Pierdut Atestat CPC marfă (certificat de 
pregătire profesională) pe numele Păduraru 
Cezar-Mihai, cu seria 0159043002 emis de ARR 
Iaşi. Îl declar nul.

l Pierdut cartelă tahograf, pe numele Anghel 
Adrian, emisă de ARR România.

l Pierdut certificat de înregistrare emis de ORC 
–C-ţa, PFA Bugeac Mihaela Oana, CUI 
19482466, nr. de ordine în Reg. Comerţului, 
F13/1517/2005, şi certificat constatator. Le 
declar nule.

l Pierdut legitimaţie şi carnet de student, pe 
numele Cojocaru Oana –Andreea emise de 
Universitatea din Bucureşti Facultatea de 
Drept.

l Pierdut legitimaţie şi carnet de student, pe 
numele Popescu Diana –Gabriela emise de 
Universitatea din Bucureşti Facultatea de 
Drept.

l Subsemnatul Măntoiu Alexandru declar 
pierdut certificat de autorizare ANCPI, seria 
RO –B –F nr. 0026/20.09.2010.

l Declar pierdut certificat de membru în Cole-
giul Medicilor Dentişti, nume Tuiculescu Oana 
Mădălina.

DECESE
Cu profundă tristețe, ne 

luăm rămas bun de la bunul 
nostru prieten                  

Arh.                           
IALOMIȚEANU 

RADU.                                  
Sincere condoleanțe.             

Dumnezeu să-l odihnească Dumnezeu să-l odihnească 
în PACE!                                               

Fam. Șerban Nicolae Cristian, 
Fam. Ferariu, Fam.                         

Teodorescu


