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OFERTE SERVICIU
l SC Auto Moto Asante SRL, CUI: 
33899729, din Giarmata-Vii, Timiș, angajeaza 
muncitori necalificați la asamblarea, 
montarea pieselor. CV la: o�ce@jobtips.ro

l SC Concept Transform Global S.R.L. din 
Toplita, str Albinelor nr 6, jud Harghita anga-
jeaza urmatoarele categorii de muncitori: 2 
muncitori cu calificarea zidar-tencuitor. 
Pentru detalii ne puteti contacta la nr de tel 
0753926302 intre orele 08:00-16:00.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. 
Independenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale vacante de 
execuţie pe perioadă nedeterminată de asis-
tent registrator treapta I din cadrul BCPI 
Zimnicea - Serviciul Publicitate Imobiliară. 
Concursul se va desfășura în perioada 
27.01.2022 - 01.02.2022, orele 10.00. Perioada 
de depunere a dosarelor este 04 - 17.01.2022, 
la sediul OCPI Teleorman. Pentru date supli-
mentare consultaţi site-ul OCPI Teleorman: 
www.ocpitr.ro.

l Clubul Sportiv Comunal Belint, cu sediul 
în comuna Belint, str. Principala, nr.147, orga-
nizează la sediul autorităţii publice concurs 
pentru ocuparea cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată a postului 
vacant de: DIRECTOR. Condițiile  de parti-
cipare la concurs: • studii superioare absolvite 
cu diplomă de licentă in domeniul financiar, 
juridic, management si sportiv; • permis de 
conducere categoria B, • vechime minim 6 
luni pe functie de conducere. Condiții de 
desfășurare a concursului: Proba scrisă se va 
desfășura în data de  25.01.2022  ora 10:00 iar 
interviul se va susține în data de 27.01.2022  
ora 10:00, la sediul Primariei Comunei Belint. 
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul 
Primariei Comunei Belint până la data de 
17.01.2022 orele 16.00. Relaţii suplimentare la 
Primaria Comunei Belint, tel. 0256/327165.

l Spitalul de Urgență “Prof.dr.Dimitrie 
Gerota” București, subordonat Direcţiei 
Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, 
organizează concurs, prin recrutarea candida-
ţilor din sursă externă în condiţiile Legii nr. 
53/2003 –Codul muncii, republicată, 
H.G.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 fonduri publice, actualizată, 
ale H.G. nr.355/2007 privind supravegherea 
sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Procedurii PS – 
001 – Direcţia Medicală – RU nr.4.244.380 din 
03.10.2013 privind algoritmul și responsabili-
tăţile personalului implicat în activitatea de 
examinare medicală pentru încadrarea perso-
nalului contractual în unităţile M.A.I., ale 
Ordinului m.a.i. nr.23/2015 privind activitatea 
de psihologie în M.A.I., pentru ocuparea unui 
post vacant de muncitor calificat IV-I, 
personal contractual, cu contract individual 
de muncă pe durată nedeterminată, la Biroul 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar. a)
condiţii specifice: -pregătire de bază: studii 
medii sau generale; -cursuri/programe de 
perfecționare/ specializare: calificare ca elec-
trician, autorizație ANRE minim gradul II, 
tip B; Concursul se va desfășura la sediul 
Spitalului de Urgență “Prof.dr.Dimitrie 
Gerota” București, astfel: -Proba scrisă la 
data de 09.02.2022, începând cu orele 11.00; 
-Proba interviu la data de 14.02.2022, înce-
pând cu orele 11.00. Dosarele de concurs se 
transmit exclusiv în format electronic la 
adresa de e-mail a Spitalului de Urgență 
“Prof.dr.Dimitrie Gerota” București- spital.
gerota@mai.gov.ro, în format exclusiv PDF 
doc sau docx ca atașament la e-mail și nu în 
textul mesajului de e-mail până la data de 
17.01.2022, orele 15.00. Informaţii/relaţii 
suplimentare se obţin în zilele lucrătoare între 
orele 09.00-15.00, la telefon 021.303.70.80, 
interior 28227, secretar comisie inspector 
principal de poliție Cristea Claudia Corina.

l Spitalul de Urgență “Prof. dr. Dimitrie 
Gerota” BUCUREȘTI, subordonat Direcţiei 
Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, 
organizează concurs, prin recrutarea candida-
ţilor din sursă externă în condiţiile Legii nr. 
53/2003 – Codul muncii, republicată, H.G. nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului 
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 superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, actualizată, ale 
H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea 
sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Procedurii PS – 
001 – Direcţia Medicală – RU nr. 4.244.380 
din 03.10.2013 privind algoritmul și responsa-
bilităţile personalului implicat în activitatea 
de examinare medicală pentru încadrarea 
personalului contractual în unităţile M.A.I., 
ale Ordinului m.a.i. nr. 23/2015 privind activi-

tatea de psihologie în M.A.I., a 3 posturi de 
personal contractual, cu contract individual 
de muncă pe durată nedeterminată, după 
cum urmează: -un post de asistent medical 
principal la Secția Neurologie, poziția 402 din 
statul de organizare; -un post de asistent 
medical principal la Compartimentul UTS, 
poziția 604 din statul de organizare; -un post 
de asistent medical principal la Bloc Operator, 
poziția 562 din statul de organizare al unității; 
Condiţii specifice pentru posturile de asistent 
medical principal: -studii de specialitate: 
diplomă de școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 
privind echivalarea studiilor absolvenților 
liceelor sanitare, promoțiile 1976–1994 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sani-
tare în specialitatea asistent medical genera-
list. -autorizații speciale pentru exercitarea 
atribuțiilor: Certificat de membru al Ordinului  
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România pentru 
exercitarea profesiei de liberă  practică medi-
cală; Aviz anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei; Asigurare de răspundere  civilă 
profesională (malpraxis); Certificat/diplomă/
adeverință de promovare a gradului de asis-
tent medical principal generalist. -vechime în 
specialitate: minim 5 ani ca asistent medical; 
-vechime în muncă: nu este cazul. Concursul 
se va desfășura într-o locație comunicată în 
timp util pe site-ul Spitalului de Urgență 
“Prof. dr. Dimitrie Gerota” București, în 
funcție de numărul candidaților pentru 
respectarea măsurilor de protecție împotriva 
COVID – 19, astfel: -Proba scrisă la data de 
07.02.2022, începând cu orele 10.00; -Proba 
interviu la data de 10.02.2022, începând cu 
orele 10.00. Dosarele de concurs se transmit 
exclusiv în format electronic la adresa de 
e-mail a Spitalului de Urgență “Prof. dr. 
Dimitrie Gerota” București- spital.gerota@
mai.gov.ro, până la data de 17.01.2022, orele 
15.00. Informaţii/relaţii suplimentare se obţin 
în zilele lucrătoare între orele 09.00-15.00, la 
telefon 021.303.70.80, interior 28227, secretar 
comisie inspector principal de poliție Cristea 
Claudia-Corina.

l Primăria Snagov cu sediul în comuna 
Snagov, sat Ghermănești, șos. Ghermănești 
nr.49,  judeţul Ilfov organizează în data de 
31.01.2022 concurs recrutare pentru: -1 post 
de Inspector de specialitate– Compartiment 
Monitorizare Unități de Învățământ; -2 
posturi de Referent– Compartiment Monito-
rizare Unități de Învățământ; -1 post de 
Inginer– Compartiment Registru Agricol, 
Cadastru și Fond Funciar. Condiţii specifice 
de participare la concurs pentru postul de 

Inspector de specialitate: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență; -fără vechime 
în muncă. Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de Referent: -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-fără vechime în muncă. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul de 
Inginer: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul științe ingine-
rești; -vechime în muncă: 5 ani. Dosarele se 
depun la sediul Primăriei Snagov în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului, respectiv de la data de 03.01.2022 
până la data de 14.01.2022, ora 16:00. Alte 
informaţii pot fi obţinute la nr. de telefon 
021.351.06.42, Năstase Livia Marcela– 
Inspector Asistent Primăria Snagov, email: 
primaria_snagov@yahoo.com.

l Primăria Ștefăneștii de Jos cu sediul în șos. 
Ștefănești nr.116, comuna Ștefăneștii de Jos,  
județ Ilfov organizează în data de 26.01.2022 
concurs recrutare pentru postul de Inspector 
de specialitate– Compartiment Administrativ, 
Secretariat, IT și Monitor Oficial Local. 
Condiţii de participare: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență, vechime in 
munca minim 5 ani. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului, respectiv 
de la data de 31.12.2021 până la data de 
13.01.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot fi 
obţinute la nr. de telefon 021-361.35.29 
-Grigore Georgiana Adriana– Referent Asis-
tent Primăria Ștefăneștii de Jos, email o�ce@
primariastefanesti.ro.

l Direcția Generală pentru Protecție Civilă 
organizează concurs în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, prin recrutare din 
sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 –
Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guver-
nului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului –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 superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, 
Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modi-
ficările și completările ulterioare, Ordinului 
M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodo-
logice de supraveghere a sănătății lucrătorilor 
și având în vedere Nota-raport nr. 4655449 
din 01.11.2021 privind necesitatea încadrării 
prin încadrare directă a unor posturi specifice 
din cadrul Direcției Generale pentru Protecție 
Civilă, a postului vacant de expert gradul 

II-IA la Serviciul Coordonare Formare Profe-
sională în Protecție Civilă, prevăzut la poziţia 
47 din statul de organizare al unității. Pot 
participa la concursul organizat pentru 
ocuparea posturilor sus-menţionate numai 
persoanele care îndeplinesc cumulativ urmă-
toarele condiţii generale și specifice: Condiţii 
generale -prevăzute de art. 3 din Anexa la 
H.G. 286/2011 (Regulamentul –cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice), cu modificările și completările ulteri-
oare. Condiţii specifice: 1.Cu privire la pregă-
tirea candidaților: a)Studii de specialitate: 
-studii universitare de licență, absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; b)Cunoștințe de operare/progra-
mare pe calculator și nivel de cunoaștere: 
-nivel mediu de operare MS Word, Excel sau 
certificat/atestat privind dobândirea compe-
tențelor digitale ori alte documente de studii 
care să dovedească absolvirea unui program 
de formare în domeniul IT/echivalent; 2.
Experiență: -Vechime în muncă: -; -Vechime 
în specialitate:-. 3.Candidații sunt declarați 
apt medical și apt psihologic. Pentru 
înscrierea la concurs candidații vor prezenta 
dosarul de concurs secretarului comisiei de 
concurs, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 
10:00-14:00, până la data de 13.01.2022, ora 
14.00, la Direcţia Generală Management 
Resurse Umane, cu sediul din str. Intrarea 
Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucu-
rești, intrarea D, telefon 021/303.70.80, int. 
11646. -14.01.2022 –selecţia dosarelor de 
concurs; -02.03.2022, ora 10:00 –proba scrisă; 
-08.03.2022, ora 10:00 –interviul. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 021/303.70.80, 
interior 11646, în zilele lucrătoare, în inter-
valul orar 10:00-14:00 sau la sediul Direcţiei 
Generale Management Resurse Umane, din 
municipiul București, str. Intrarea Cristian 
Popișteanu, nr. 1-3, intrarea D, sector 1. 

l Direcția Generală pentru Protecție Civilă 
organizează concurs în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, prin recrutare din 
sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 –
Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guver-
nului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului –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 superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, 
Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modi-
ficările și completările ulterioare, Ordinului 
M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodo-
logice de supraveghere a sănătății lucrătorilor 
și având în vedere Nota-raport nr. 4655449 din 
01.11.2021 privind necesitatea încadrării prin 
încadrare directă a unor posturi specifice din 
cadrul Direcției Generale pentru Protecție 
Civilă, a postului vacant de expert gradul 
II-IA la Serviciul Politici UE-NATO și Parte-
neriate Strategice în domeniul Protecției 
Civile, prevăzut la poziţia 57 din statul de 
organizare al unității. Pot participa la 
concursul organizat pentru ocuparea postului 
sus-menţionat numai persoanele care îndepli-
nesc cumulativ următoarele condiţii generale 
și specifice: Condiţii generale -prevăzute de 
art. 3 din Anexa la H.G. 286/2011 (Regula-
mentul –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 fonduri publice), cu modifi-
cările și completările ulterioare. Condiţii 
specifice: 1.Cu privire la pregătirea candida-
ților: a)Studii de specialitate: -studii universi-
tare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; b) Cunoș-
tințe de operare/programare pe calculator și 
nivel de cunoaștere: -nivel mediu de operare 
MS Word, Excel sau certificat/atestat privind 
dobândirea competențelor digitale ori alte 
documente de studii care să dovedească absol-
virea unui program de formare în domeniul 
IT/echivalent; 2.Experiență: -Vechime în 
muncă: -; -Vechime în specialitate:-. 3.Candi-
dații sunt declarați apt medical și apt psiho-
logic. Pentru înscrierea la concurs candidații 
vor prezenta dosarul de concurs secretarului 
comisiei de concurs, în zilele lucrătoare, în 
intervalul orar 10:00-14:00, până la data de 
13.01.2022, ora 14.00, la Direcţia Generală 
Management Resurse Umane, cu sediul din 
str. Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 
1, București, intrarea D, telefon 021/303.70.80, 
int. 11646. -14.01.2022 –selecţia dosarelor de 
concurs; -11.03.2022, ora 10:00 –proba scrisă; 
-17.03.2022, ora 10:00 –interviul. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 021/303.70.80, 
interior 11646, în zilele lucrătoare, în inter-
valul orar 10:00-14:00 sau la sediul Direcţiei 
Generale Management Resurse Umane, din 
municipiul București, str. Intrarea Cristian 
Popișteanu, nr. 1-3, intrarea D, sector 1. 
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CITAŢII
l Numitele Ballai Rebeka și Ratyis 
Cornelia, ambele cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Mun. Târnăveni, str. Republicii, 
nr. 81/A, jud.Mureș, sunt citate la Judecă-
toria Târnăveni, pe data de 18.01.2022, ora 
13.00, completul C2( IDM), în calitate de 
pârâte în Dosarul civil: 815/323/2021 în 
procesul având ca obiect “Hotărâre care să 
țină loc de act autentic”, cu reclamantul 
Demeter Matei.

l Țucureanu Georgeta, reclamantă în 
dosarul nr.9927/215/2021 al Judecătoriei 
Balș, am procedat la deschiderea procedurii 
de declarare a morții numitului Zână Ilie, 
născut la data de 14.07.1918, fiind dispărut 
în anii 1952. Orice persoană să comunice 
datele pe care le cunoaște în legătură cu cel 
dispărut. Termen de judecată: 21.01.2022, 
ora 09.00.

l România, Birou Individual Notarial 
Tropcea Mihaela Carmen, Licenţa 
nr.3350/2944/2013, București, str. C.A. 
Rosetti, nr.14, bloc Scala, et.3, ap. 38, sector 
1, tel./fax: 021.313.76.04, e-mail: bnptro-
pcea@gmail.com, Dosar succesoral 
nr.52/05.11.2021, nr.453/15.12.2021. Citaţie 
nr.52; Numele și prenumele: Burcea Maria; 
Domiciliul indicat în cererea de deschidere a 
procedurii succesorale notariale -Municipiul 
București, Sectorul 3. Vă înștiinţăm că 
sunteţi invitat să vă prezentaţi la sediul 
acestui birou notarial la data de ziua 31 luna 
01 anul 2022, ora 14.00, în calitate de succe-
sibil, pentru a participa la dezbaterea succe-
sorală notarială a defunctului Burcea Petre 
Marian, decedat la data de 07.10.2021, cu 
ultimul domiciliu în Municipiul București, 
str.Gheorghe Petrașcu, nr.12, Sectorul 3. 
Cererea pentru deschiderea procedurii 
succesorale a fost formulată de Toma 
Dumitru, în calitate de unchi, care a declarat 
că masa succesorală a defunctului este 
compusă din: Bunuri mobile: -Drepturile de 
pensie neridicate (ultima lună anterioară 
decesului). Bunuri imobile: -Apartament 
compus din 3 camere și dependinţe, situat în 
Municipiul București, str.Gheorghe Petrașcu 
(fost str.Cap.Ruică), nr.12, bl.B8, sc.D, et. 7, 
ap. 148, Sector 3. Moștenitorii indicaţi în 
cererea de deschidere a procedurii succeso-
rale sunt: -Toma Dumitru, în calitate de 
unchi (linie maternă); -Toma NicoIae, în 
calitate de unchi (linie maternă); -Radu 
Vasilica, în calitate de mătușă (linie 
maternă); -Ilașcu Ecaterina, în calitate de 
mătușă (linie maternă); -Burcea Constantin, 
în calitate de unchi (linie paternă); Burcea 
Niculae, în calitate de unchi (linie paternă); 
-Burcea Maria, în calitate de mătușă (linie 
paternă). Dumneavoastră puteţi alege, până 
la termenul fixat, între următoarele posibili-
tăţi: -să dobândiţi calitatea de moștenitor 
urmând să daţi în acest sens o declaraţie 
autentică de acceptare a succesiunii, iar în 
cazul în care nu vă puteţi prezenta, veţi 
putea încheia o procură autentică prin care 
să desemnaţi o altă persoană să vă repre-
zinte la dezbaterea succesiunii; -să renunţaţi 

la moștenire printr-o declaraţie autentică pe 
care să o depuneţi la dosarul cauzei; -să nu 
vă prezentaţi la termen, caz în care urmează 
să fiţi prezumat renunţător conform art. 
1112 din Cod civil (în situaţia în care 
termenul de 1 an de la data decesului a fost 
depășit). Vă aducem la cunoștință că, 
potrivit art.157 alin.(1) din Legea 
nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, republicată cu modificările și comple-
tările ulterioare, prin înmânarea citaţiei se 
consideră că aveţi cunoștinţă de termenele 
ce se vor fixa ulterior până la soluţionarea 
cauzei succesorale, conform 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. Se vor aduce toate 
actele deţinute în legătură cu această succe-
siune (acte de stare civilă, acte de identitate, 
testament, titluri de proprietate).

l România, Birou Individual Notarial 
Tropcea Mihaela Carmen, Licenţa nr. 3350/ 
2944/2013, București, str. C.A. Rosetti, nr.14, 
bloc Scala, et.3, ap.38, sector 1, tel./fax: 
021.313.76.04, e-mail: bnptropcea@gmail.
com, Dosar succesoral nr. 52/05.11.2021, nr. 
443/ 15.12.2021. Citaţie nr.52; Numele și 
prenumele: Burcea Niculae; Domiciliul 
indicat în cererea de deschidere a procedurii 
succesorale notariale - Comuna Ciuperceni, 
judeţul Giurgiu. Vă înștiinţăm că sunteţi 
invitat să vă prezentaţi la sediul acestui 
birou notarial la data de ziua 31 luna 01 anul 
2022, ora 14.00, în calitate de succesibil, 
pentru a participa la dezbaterea succesorală 
notarială a defunctului Burcea Petre 
Marian, decedat la data de 07.10.2021, cu 
ultimul domiciliu în Municipiul București, 
str. Gheorghe Petrașcu, nr. 12, Sectorul 3. 
Cererea pentru deschiderea procedurii 
succesorale a fost formulată de Toma 
Dumitru, în calitate de unchi, care a declarat 
că masa succesorală a defunctului este 
compusă din: Bunuri mobile: -Drepturile de 
pensie neridicate (ultima lună anterioară 
decesului). Bunuri imobile: -Apartament 
compus din 3 camere și dependinţe, situat în 
Municipiul București, str.Gheorghe Petrașcu 
(fost str.Cap.Ruică), nr.12, bl.B8, sc. D, et.7, 
ap.148, Sector 3. Moștenitorii indicaţi în 
cererea de deschidere a procedurii succeso-
rale sunt: -Toma Dumitru, în calitate de 
unchi (linie maternă); -Toma Nicolae, în 
calitate de unchi (linie maternă); -Radu 
Vasilica, în calitate de mătușă (linie 
maternă); -Ilașcu Ecaterina, în calitate de 
mătușă (linie maternă); -Burcea Constantin, 
în calitate de unchi (linie paternă); -Burcea 
Niculae, în calitate de unchi (linie paternă); 
Burcea Maria, în calitate de mătușă (linie 
paternă). Dumneavoastră puteţi alege, până 
la termenul fixat, între următoarele posibili-
tăţi: -să dobândiţi calitatea de moștenitor 
urmând să daţi în acest sens o declaraţie 
autentică de acceptare a succesiunii, iar în 
cazul în care nu vă puteți prezenta, veţi 
putea încheia o procură autentică prin care 
să desemnaţi o altă persoană să vă repre-
zinte la dezbaterea succesiunii; -să renunţaţi 
la moștenire printr-o declaraţie autentică pe 

care să o depuneţi la dosarul cauzei; -să nu 
vă prezentaţi la termen, caz în care urmează 
să fiți prezumat renunţător conform art. 
1112 din Cod civil (în situaţia în care 
termenul de 1 an de la data decesului a fost 
depășit). Vă aducem la cunoștină că, potrivit 
art.157 alin.(1) din Legea nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă, republi-
cată cu modificările și completările ulteri-
oare, prin înmânarea citaţiei se consideră că 
aveţi cunoștinţă de termenele ce se vor fixa 
ulterior până la soluţionarea cauzei succeso-
rale, conform 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. Se vor aduce toate 
actele deţinute în legătură cu această succe-
siune (acte de stare civilă, acte de identitate, 
testament, titluri de proprietate).

l România. Birou Individual Notarial 
Tropcea Mihaela Carmen, Licenţa 
nr.3350/2944/2013, București, str. C.A. 
Rosetti, nr.14, bloc Scala, et.3, ap. 38, sector 
1, tel./fax: 021.313.76.04, e-mail: bnptro-
pcea@gmail.com, dosar succesoral 
nr.52/05.11.2021, nr.434/15.12.2021, Citație 
nr.52. Numele și prenumele: Burcea 
Constantin; Domiciliul indicat în cererea de 
deschidere a precedurii succesorale notariale 
-Comuna Ciuperceni, județul Giurgiu. Vă 
înștiinţăm că sunteţi invitat să vă prezentaţi 
la sediul acestui birou notarial la data de 
ziua 31 luna 01 anul 2022, ora 14.00, în cali-
tate de succesibil, pentru a participa la 
dezbaterea succesorală notarială a defunc-
tului Burcea Petre Marian, decedat la data 
de 07.10.2021, cu ultimul domiciliu în Muni-
cipiul București, str.Gheorghe Petrașcu, 
nr.12, Sectorul 3. Cererea pentru deschiderea 
procedurii succesorale a fost formulată de 
Toma Dumitru, în calitate de unchi, care a 
declarat că masa succesorală a defunctului 
este compusă din: Bunuri mobile: -Dreptu-
rile de pensie neridicate (ultima lună anteri-
oară  decesului ) .  Bunur i  imobi le : 
-Apartament compus din 3 camere și depen-
dinţe, situat în Municipiul București, str.
Gheorghe Petrașcu (fost str.Cap.Ruică), 
nr.12, bl.B8, sc.D, et.7, ap.148, Sector 3. 
Moștenitorii indicaţi în cererea de deschidere 
a procedurii succesorale sunt: -Toma 
Dumitru, în calitate de unchi (linie 
maternă); -Toma Nicolae, în calitate de 
unchi (linie maternă); -Radu Vasilica, în 
calitate de mătușă (linie maternă); -Ilașcu 
Ecaterina, în calitate de mătușă (linie 
maternă); -Burcea Constantin, în calitate de 
unchi (linie paternă); -Burcea Niculae, în 
calitate de unchi (linie paternă); -Burcea 
Maria, în calitate de mătușă (linie paternă). 
Dumneavoastră puteți alege, până la 
termenul fixat, între următoarele posibilităţi: 
-să dobândiţi calitatea de moștenitor 
urmând să daţi în acest sens o declaraţie 
autentică de acceptare a succesiunii, iar în 
cazul în care nu vă puteți prezenta, veți 
putea încheia o procură autentică prin care 
să desemnaţi o altă persoană să vă repre-
zinte la dezbaterea succesiunii; -să renunțați 
la moștenire printr-o declaraţie autentică pe 

care să o depuneţi la dosarul cauzei; -să nu 
vă prezentaţi la termen, caz în care urmează 
să fiţi prezumat renunțător conform art. 
1112 din Cod civil (în situaţia în care 
termenul de 1 an de la data decesului a fost 
depășit). Vă aducem la cunoștință că, 
potrivit art.157 alin.(1) din Legea 
nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă, republicată cu modificările și comple-
tările ulterioare, prin înmânarea citaţiei se 
consideră că aveţi cunoștinţă de termenele 
ce se vor fixa ulterior până la soluţionarea 
cauzei succesorale, conform 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. Se vor aduce toate 
actele deţinute în legătură cu această succe-
siune (acte de stare civilă, acte de identitate, 
testament, titluri de proprietate).

DIVERSE
l Black Valley Game Farm SRL, titular al 
proiectului „înființare crescătorie de vânat 
cu pene” anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM Galați fără evaluarea impactului 
asupra mediului, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „înființare crescătorie de 
vânat cu pene”, propus a fi amplasat în 
comuna Nămoloasa, satul Nămoloasa-Sat, 
județul Galați. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamentează pot 
fi consultate pe site-ul APM Galați la urmă-
toarea adresă de internet http://apmgl.anpm.
ro la secțiunea: Reglementări -Acordul de 
mediu -Proiect decizie etapă de încadrare. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina proprie de internet a 
APM Galați pe adresa de e-mail office@
apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 
0236.471.009.

l Informare. În conformitate cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și 
completările ulterioare și a Legii 310/2004, 
Comuna Lipniţa, cu sediul social în locali-
tatea Lipniţa, Strada Morii, nr.350, judeţul 
Constanţa, CUI 4896001, telefon/fax: 
0241/856.545, 0784.222.240, e-mail: secreta-
riat@primaria-lipnita.ro, intenționează să 
solicite de la Administraţia Bazinală de Apă 
„Dobrogea Litoral” Constanţa, avizul de 
gospodărire a apelor, pentru „Planul urba-
nistic general al Comunei Lipniţa”, județul 
Constanța. Persoanele care doresc să obțină 
informații suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodărire a apelor, pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa sus 
menționată. Persoanele care doresc să trans-
mită observații, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului: Comuna Lipniţa, 
cu sediul social în localitatea Lipniţa, Strada 
Morii, nr.350, judeţul Constanţa, telefon/fax: 
0241/856.545, 0784.222.240, e-mail: secreta-
riat@primaria-lipnita.ro, după data de 
22.10.2021.

l SC Polysemy Arhitectura-Urbanism, 
având sediul în Str.Anul 1864, nr.1, locali-
tatea Roșu, titular al planului/programului 
„Trei Locuințe Colective, localitatea Bucu-
rești, Str.Aleea Meteorologiei, nr.32, sector 1” 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de mediu 
pentru planul/programul menționat și 
declanșarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenției Regionale 
pentru Protecția Mediului București din 
Aleea Lacul Morii nr. 1 (în spatele benzină-
riei Lukoil), sector 6, de luni până joi, între 
orele 09.00-11.00. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul ARPMB, 
în termen de 18 zile de la data publicării 
anunțului.

SOMAŢII
l România, Judecătoria Brașov, dosar civil 
nr.24818/197/2021, emisă la 23.12.2021. 
Somaţie. Se aduce la cunoștinţă celor intere-
saţi ca petentul Breje Ioan a solicitat Judecă-
toriei Brașov să constate că au dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate asupra 
imobilului situat în comuna Cristian, str.
Morii, nr. 61, jud. Brașov, înscris în CF 
105401 Cristian (CF vechi 3033) nr.top 421, 

categoria „curţi, construcţii” în suprafaţă de 
873mp, instanţa urmând a dispune intabu-
larea în cartea funciară a dreptului peten-
tului de proprietate dobândit cu titlu de 
drept uzucapiune asupra imobilului, în 
condiţiile art.28 alin.1 din Decret-Lege 
nr.115/1938. Persoanele interesate sunt invi-
tate să facă opoziţie la cererea formulată de 
petentul Breje Ioan, cu domiciliul în Cris-
tian, str.Morii, nr.61, jud.Brașov, la Judecă-
toria Brașov, în termen de 30 de zile de la 
data afișării și publicării prezentei somaţii, 
cu menţiunea pentru cei interesaţi, care nu 
vor formula opoziţie, că instanţa va păși la 
judecarea cererii, potrivit art.130 alin.5 din 
D.L. nr. 115/1938. Somaţia face parte inte-
grantă din dosarul civil nr.24818/197/2021, 
aflat în procedura prealabilă. Prezenta se 
comunica spre afișare la Primăria Cristian, 
jud.Brașov și la sediul Judecătoriei Brașov. 
Se va publica și într-un ziar de circulaţie 
naţională în sarcina petentului.

PIERDERI
l Pierdut certificat de membru al Cole-
giului Medicilor Hunedoara, cu numărul 
84015 din data de 16.12.2019, pe numele 
Lazăr-Neagoe Ana-Maria. Îl declar nul.

 Familiile Andrei Stamate și Dan Constantin
Anunță cu durere trecerea în eternitate a celui care a fost

Dr. Mircea Stamate
1942-2022

Medic Primar, Doctor în tiințe Medicale, autor a numeroase lucrări 
de specialitate, prețuit pentru înalta competență profesională și dedi-
cația acordată pacienților în peste 55 de ani de exemplară carieră. 

Dr. Mircea Stamate, născut și crescut într-o familie de intelectuali, 
a îmbrățișat nobila profesie de medic, formându-se în școala de pedi-
atrie fondată și consolidată de marii profesori și mentori Rusescu, Prișcu, 
Maiorescu, repere ale științei medicale românești.

A rmat ca unul dintre liderii unei valoroase generații de medici 
pediatri, Dr. Mircea Stamate a desfășurat o susținută activitate didactică 
și de cercetare științi că, dublată de practica medicală în Facultatea de 
Pediatrie a IMF București, Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului, 
Spitalul de pediatrie Emilia Irza.   

În plină maturitate profesională și-a dedicat mulți ani, ca șef de 
secție, dezvoltării și întăririi prestigiului Spitalului de copii Marie Curie. 
Apoi, a lucrat cu exemplară devoțiune, până în ultima zi a vieții, în clinica  
Med Life Băneasa din București, unde a efectuat mii de ecogra i pedi-
atrice.

 Dr. Mircea Stamate lasă moștenire comunității medicale o contribuție 
notabilă - proprie și în colaborare - prin publicarea unor tratate de 
pediatrie și lucrări de cercetare științi că în acest domeniu al medicinei.

 Serviciul religios are loc la Biserica Precupeții Noi din strada Ernest Broș-
teanu, iar înhumarea este marți,  ianuarie, la Cimitirul Mănăstirii Cernica. 

Dumnezeu să-l odihnească! 

luni / 3  ianuarie 2022

DECESE


