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OFERTE SERVICIU
l Angajam conducatori auto 
pentru bena24to, Ro-Italia, 
telefon: 0751410112.

l Estetiqdent S.R.L cu sediul 
în localitatea Petroşani, 
judeţul Hunedoara, angajează 
Agent de vânzări, cunoscător 
de limba română, engleză 
începător, rusă avansat şi să 
deţină cunoştinţe minime în 
domeniul stomatologiei şi 
tehnicii dentare. Relaţii la tel: 
0727.099807.

l Angajez instalator şi repre-
zentant comercial, necesită 
permis conducere. Informaţii 
la telefon 0747.301681.

l SC ARDA SRL Ploiesti 
angajeaza vanzator ambulant 
pentru produsecu specific 
musulman. Relatii la tel. 
0764780146.

l SC Densel 17 Transporter 
cu sediul in Arad, angajeaza 
soferi profesionisti pentru 
comunitate. CV-urile se trimit 
la densel17transporter@
yahoo.com. Informatii supli-
mentare tel; 0749373858.

l  P r i m ă r i a  O r a ş u l u i 
Murfatlar, cu sediul în locali-
tatea Murfatlar, strada Calea 
Dobrogei ,  nr.1 ,  judeţul 
Constanța, anunţă amânarea 
concursului, conform HG 
nr.611/2008, pentru ocuparea 
a 4 funcţii publice vacante, 
anunțat iniţial: proba scrisă în 
data de 27.06.2018, ora 11.00, 
iar proba interviu: data şi ora 
interviului vor fi anunțate 
după proba scrisă, la o dată 
care se va comunica ulterior.

l Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Fizică Tehnică Iaşi - IFT Iaşi, 
cu sediul în municipiul Iaşi, 
B-dul Mangeron, nr. 47, orga-
nizează concurs, în data de 2 
iulie 2018, pentru ocuparea a 
2 posturi de Cercetăttori Ştiin-
ţifici, după cum urmează: - 1 
post de cercetător ştiintific gr. 
III (CS III) în specializarea 
"Ingineria Materialelor - 
Evaluări nedistructive de 
materiale"; - 1 post de cerce-
tător ştiintific (CS) în speciali-
zarea "Simularea numerică a 
comportării magnetice a 
materialelor feromagnetice 
amorfe si nanocristaline"; 
Condiţiile de participare la 

concurs sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerce-
tare–dezvoltare şi de Ordinul 
MENCS nr.  6 .129/2016 
privind aprobarea standar-
delor minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea 
titlurilor didactice din învăţă-
mântul superior, a gradelor 
profesionale de cercetare-dez-
voltare, a calităţii de condu-
cător  de  doctorat  ş i  a 
atestatului de abilitare; Dosa-
rele de concurs se depun în 
termen de 30 de zile de la data 
apar i ț i e i  anunţulu i ,  la 
Compartimentul Resurse 
Umane al INCDFT – IFT 
Iaşi. De asemenea, dosarele de 
concurs se vor trimite şi la 
adresa: juridic@phys-iasi.ro. 
Regulamentul de concurs 
poate fi consultat la adresa: 
http://www.phys-iasi.ro/eu/
careers. Informații suplimen-
tare se pot obține de la 
Compartimentul Resurse 
Umane al institutului, tel: 
0232 430680 (int. 216).

l Unitatea Militară 02036 
Pantelimon, cu sediul pe 
Şoseaua de Centură, nr. 220, 
local i tatea Pantel imon, 
judeţul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de execuţie de 
personal civil contractual, 
conform prevederilor art. 7, 
alin. (1) şi (4) din “Hotărârea 
Guvernului României nr. 
286/2011 pentru aprobarea 
“Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat 
superioare a personalului 
contractual din sectorul 
bugetar plătit din fondurile 
p u b l i c e ” ,  m o d i f i c a t  ş i 
completat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 
1027/2014” şi prevederilor 
Memorandumului cu tema 
“Aprobarea ocupării, prin 
concurs sau examen, a unor 
posturi vacante sau temporar 
vacante din structurile Minis-
terului Apărării Naționale, 
potrivit art. 14, alin (3) din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 90 / 2017 
privind unele măsuri fiscal-bu-
getare, modificarea şi comple-
tarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene”, nr. 
C(S) 105 din 12.01.2018, 

aprobat de Prim-ministrul 
României, doamna Vasili-
ca-Viorica Dăncilă, în şedința 
Guvernului României din 
data de 22.02.2018 astfel: 
Consilier juridic gr. I A, studii 
superioare cu diplomă de 
licență în domeniul ştiințelor 
juridice, specializarea drept, 6 
ani şi 6 luni vechime în specia-
litatea studiilor; Concursul se 
va desfăşura în perioada 
25.06-29.06.2018, la sediul 
U.M 02036 Pantelimon, situat 
în Şoseaua de Centură, nr. 
220, localitatea Pantelimon, 
judeţul Ilfov. Probele de 
concurs vor fi următoarele: 
Proba scrisă – test grilă va fi 
s u s ţ i n u t ă  î n  d a t a  d e 
25.06.2018, ora 10.00; Inter-
viul va fi susţinut în data de 
29.06.2018, 09:00. Data limită 
până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de 
concurs este 15.06.2018, ora 
14.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 02036, 
situat pe Şoseaua de Centură, 
nr. 220, localitatea Pante-
limon, judeţul Ilfov, unde vor 
fi afişate şi detaliile organiza-
torice necesare. Informaţii 
suplimentare pot fi obţinute 
de la secretarul comisiei de 
concurs, domnul Isopescu 
C ă t ă l i n ,  l a  t e l e f o n : 
021.352.24.98, int. 189, de luni 
până vineri, între orele 08.00-
15.00.

l Direcția de Administrare a 
Unităților de Învățământ 
Sector 4 cu sediul în Bld. 
Metalurgiei nr. 12-18, Grand 
Arena etaj 1, sector 4, organi-
zează, la sediul său, concurs 
pentru ocuparea unei funcții 
contractuale de consilier, grad 
profesional IA, Comparti-
m e n t u l  A d m i n i s t r a t i v, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Condițiile pentru participarea 
la concurs sunt: studii superi-
oare de lunga durata, absol-
vite cu diploma de licență, 
v e c h i m e  î n  m u n c a  d e 
minimum 3 ani. Concursul se 
va desfăşura la sediul DAUI 
S4, astfel: - selecția dosarelor: 
18.06.2018; - proba scrisa în 
data de 25.06.2018; - proba 
interviu în data de 29.06.2018. 
Orele pentru probele de 
concurs se vor anunța după 
termenul stabilit pentru 
selecția dosarelor. Candidații 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în perioada 
04 iunie - 15 iunie 2018 (de 
luni până joi între orele 9:00 – 

15:30 şi vinerea între orele 
9:00 – 13:30) la sediul Direcției 
de Administrare a Unităților 
de Învățământ Sector 4 cu 
sediul în Bld. Metalurgiei nr. 
12-18, Grand Arena etaj 1, 
sector 4. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul D.A.U.I. 
S4, persoana de contact 
Mihalcea Alexandru, e-mail: 
alexandru.mihalcea@daui.ro, 
telefon: 0766 976 198.

l Aeroclubul României  cu 
sediul în Bucureşti, bd. Lascăr 
Catargiu nr. 54 sector 1, orga-
nizează concurs pentru 
ocuparea unori  posturi 
vacante în data de 25.06.2018, 
ora 10.00 proba scrisă, 
r e s p e c t i v  î n  d a t a  d e 
27.06.2018, ora 10.00 interviu. 
Dosarele  se depun la  sediul 
Aeroclubului României  până 
la data 15.06.2018, ora 12.00. 
Relaţii suplimentare se obţin 
la telefon 0372.705.952– 
persoana de contact  Călin 
Cristiana. Candidaţii trebuie  
să îndeplinescă condiţiile 
specifice pentru postulurile 
scoase la concurs astfel:•Pilot 
instructor Cl. III- AT Bucu-
reşti– 1 post: -studii medii; 
-deţinător al licenţei de pilot şi 
al calificării /certificatului de 
instructor pentru minim o 
clasă/ un tip de aeronave. 
•Pilot aeronave Cl. III- Birou 
Pregătire Personal Navigant– 
1 post: -studii medii; -deţi-
nător al licenţei de pilot 
pentru minim o clasă/ un tip 
de aeronave. •Pilot aeronave 
Cl. III- Compartiment Sigu-
ranţa Zborului– 1 post: -studii 
medii; -deţinător al licenţei de 
pilot pentru minim o clasă/ un 
tip de aeronave. •Mecanic 
întreţinere aparate de lansare 
la zbor Cl. I- AT Braşov– 1 
post: -şcoală profesională; 
-deţinător al licenţei de 
personal tehnic aeronautic cu 
licenţă în termen de valabili-
tate; -experienţă în activitatea 
tehnică aeronautică 6 ani. 
•Economist Gr. II- Serviciul 
Financiar– 1 post: -studii 
s u p e r i o a r e  e c o n o m i c e ; 
-vechime în specialitate minim 
6 luni. Calendarul de desfăşu-
rare a concursului: -04.06.– 
15.06.2018- depunere dosare  
înscriere concurs (ora 12,00); 
-18.06.2018- selecţie dosare  şi 
afişare rezultat; -19.06.2018- 
depunere contestaţii selecţie 
dosare; -20.06.2018- soluţio-
nare contestaţii selecţie dosare 
şi afişare; -25.06.2018- proba 
scrisă– ora 10.00; -25.06.2018- 

afişare rezultate proba scrisă, 
ora 15,00; depunere contes-
taţii; -26.06.2018- soluţionare 
contestaţii probă scrisă şi 
afişare; -27.06.2018- interviu 
începând cu ora 10,00; 
-27.06.2018- afişare rezultate 
interviu ora 16,00; depunere 
contestaţii; -28.06.2018- soluţi-
onare contestaţii interviu şi 
afişare rezultate finale. Infor-
maţii privind înscrierea la 
concurs şi depunerea dosa-
relor: •Candidaţii trebuie să 
îndeplinescă condiţiile minime 
de vechime în specialitate  
necesare exercitării funcţi-
ei.•În termen de 10 zile de la 
p u b l i c a r e a  a n u n ţ u l u i , 
respectiv până în data de 
15.06.2018  ora 12.00, candi-
daţi i  depun dosarul  de 
concurs care va conţine obli-
gatoriu: a) Formularul de 
înscriere (se pune la dispoziţie 
de către Serviciul Resurse 
Umane al  Aeroclubului 
României); b) Copia actului 
de identitate ;  c)  Copia 
diplomei de studii şi a altor 
acte care atestă efectuarea 
specializării; d)  Copii licenţe 
care atestă specializarea 
pentru postul solicitat; e) 
Copia carnetului de muncă  şi/
sau adeverinţă care  să ateste 
vechimea în muncă  şi după 
caz, vechimea în specialitate 
necesare ocupării funcţiei; f) 
Curriculum Vitae; g) Cazierul 
judiciar; h) Adeverinţă care să 
ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie sau  de 
către unităţi sanitare abilitate 
şi care să conţină în clar, data, 
numele emitentului şi cali-
tatea acestuia– în format 
standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice. •Actele 
prevăzute la pct 2 lit.b)-e) vor 
fi prezentate şi în original,  în 
vederea verificării conformi-
tăţii copiilor cu acestea.

l  C o n s i l i u l  J u d e ţ e a n 
Ialomiţa, cu sediul în Piaţa 
Revoluţiei, nr.1, Slobozia, 
scoate la concurs în data de 
04.07.2018, ora 11.00, urmă-
torul post funcţie publică: 
Programul concursului : 
-04.07.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă. Interviul se susţine, de 
regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. 
Data şi ora susţinerii inter-
viului se afişează o dată cu 
rezultatele la proba scrisă. În 
cadrul concursului se desfă-
şoară proba suplimentară de 
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testare a cunoştinţelor IT 
-nivel mediu. -02.07.2018 -ora 
11.00 -susţinere proba supli-
mentară; -31.05.2018 -publici-
tate concurs. Direcţia Buget 
Finanţe, Serviciul Buget 
Contabilitate, Programare şi 
Urmărire Venituri, Comparti-
ment Finanţare Programe/
Proiecte şi Investiţii: 1.un post 
funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesi-
onal debutant. Condiţiile de 
participare: -Candidaţii 
trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute 
d e  a r t . 5 4  d i n  L e g e a 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările 
ulterioare; -studii universitare 
de l icenţă absolvite  cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul 
ştiințe economice; -fără 
vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării func-
ţiei publice. Dosarele de 
înscriere se depun în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului, începând cu data 
de 31.05.2018, ora 8.00, şi 
până în data de 19.06.2018, 
ora 16.30. Concursul se va 
desfăşura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Relaţii 
suplimentare la telefon: 
0 2 4 3 . 2 3 0 . 2 0 0 ,  i n t . 2 3 4 , 
persoană de contact: Hobjilă 
Crety, consilier Comparti-
ment Resurse Umane.

l  C o n s i l i u l  J u d e ţ e a n 
Ialomiţa, cu sediul în Piaţa 
Revoluţiei, nr.1, Slobozia, 
scoate la concurs în data de 
05.07.2018, ora 11.00, urmă-
torul post funcţie publică: 
Programul concursului : 
-05.07.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă. Interviul se susţine, de 
regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. 
Data şi ora susţinerii inter-

viului se afişează o dată cu 
rezultatele la proba scrisă. În 
cadrul concursului se desfă-
şoară proba suplimentară de 
testare a cunoştinţelor IT 
-nivel mediu. -03.07.2018 -ora 
13,00 -susţinere proba supli-
mentară; -31.05.2018 -publici-
tate concurs. Direcţia Buget 
Finanţe, Serviciul Buget 
Contabilitate, Programare şi 
Urmărire Venituri, Comparti-
ment Buget Contabilitate: 
1.un post funcție publică de 
execuție de consilier, clasa I, 
grad profesional superior. 
Condiţiile de participare: 
-Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările 
ulterioare; -studii universitare 
de l icenţă absolvite  cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul 
ştiințe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani. Dosarele de 
înscriere se depun în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului, începând cu data 
de 31.05.2018, ora 8.00, şi 
până în data de 19.06.2018, 
ora 16.30. Concursul se va 
desfăşura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Relaţii 
suplimentare la telefon: 
0 2 4 3 . 2 3 0 . 2 0 0 ,  i n t . 2 3 4 , 
persoană de contact: Hobjilă 
Crety, consilier Comparti-
ment Resurse Umane.

l  C o n s i l i u l  J u d e ţ e a n 
Ialomiţa, cu sediul în Piaţa 
Revoluţiei, nr.1, Slobozia, 
scoate la concurs în data de 
03.07.2018, ora 11.00, urmă-
torul post funcţie publică: 
Programul concursului : 
-03.07.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă; -Interviul se susţine, de 
regulă, într-un termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. 
Data şi ora susţinerii inter-
viului se afişează o dată cu 
rezultatele la proba scrisă. În 
cadrul concursului se desfă-
şoară probă suplimentară de 
testare a cunoştinţelor IT 
-nivel mediu. -29.06.2018 -ora 
11.00 -susţinere proba supli-
mentară; -31.05.2018 -publici-
tate concurs. Direcţia Buget 
Finanţe, Serviciul Buget 
Contabilitate, Programare şi 
Urmărire Venituri, Comparti-
ment Programare şi Urmărire 
Venituri: 1.un post funcție 
publică de execuție de consi-
lier, clasa I, grad profesional 
superior. Condiţiile de partici-
pare: -Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi comple-
tările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul ştiințe economice; 
-vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 9 
ani. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului, 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
31.05.2018, ora 8.00, şi până 
în data de 19.06.2018, ora 
16.30. Concursul se va desfă-
şura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Relaţii 
suplimentare la telefon: 
0 2 4 3 . 2 3 0 . 2 0 0 ,  i n t . 2 3 4 , 
persoană de contact: Hobjilă 
Crety, consilier Comparti-
ment Resurse Umane.

l Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, cu sediul în 
Vaslui, strada Ştefan cel Mare, 
nr.233, judeţul Vaslui, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea funcţiilor contrac-

tuale vacante de: -asistent 
medical principal la CSM 
Copii-  1 post;  -asistent 
medical la Secţia ORL- 1 post; 
-liftier- muncitor calificat IV 
la Lifturi- 1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute 
de HG nr.286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă 
în data de 25.06.2018, ora 
10.00; -proba interviu în data 
de 28.06.2018, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
I.Asistent medical principal la 
CSM Copii: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echiva-
lare conform HG nr.797/1997; 
-asigurare de răspundere 
civilă- valabilă; -certificat 
membru OAMGMAMR; -aviz 
anual pentru autorizarea exer-
citării profesiei valabil 2018; 
-5 ani vechime ca asistent 
medical; -certificat de grad 
principal. II.Asistent medical 
la Secţia ORL: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echiva-
lare conform HG nr.797/1997; 
-asigurare de răspundere 
civilă- valabilă; -certificat 
membru OAMGMAMR; -aviz 
anual pentru autorizarea exer-
citării profesiei valabil 2018; 
-6 luni vechime în specialitate; 
III.Liftier- muncitor calificat 
IV: -diplomă de absolvire liceu 
sau şcoală profesională; -certi-
ficat calificare liftier; -autori-
zaţie ISCIR liftier valabilă 
pentru anul 2018; -fără 

vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
persoană de contact: econo-
mist Juverdianu Bogdan-
Ionuţ, telefon: 0235.312.120/
interior: 138.

l Comuna Blejoi, județul 
Prahova, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a 
unui post vacant contractual 
de execuție, astfel: -1 post 
guard -Compartiment Poliție 
Locală. Proba scrisă a concur-
sului va avea loc la ora 11.00, 
în ziua de 26.06.2018, iar 
proba interviului în data de 
29.06.2018, ora 10.00, la sediul 
UAT Comuna Blejoi. Condiţii 
generale: Toţi candidaţii vor 
îndeplini condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Regu-
lamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contrac-
tuale şi  a criterii lor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superi-
oare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. Condiţii 
specifice: -studii medii; -să fie 
atestat profesional pentru 
activitatea de pază, potrivit 
prevederilor Legii nr.333/2003, 
privind paza obiectivelor, 
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bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, cu modificările și 
completările ulterioare; -să 
îndeplinească condiți i le 
minime de vechime în muncă 
în specializarea corespunză-
toare postului: minim 3 ani 
vechime. Dosarul de înscriere 
va cuprinde documentele 
prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Regu-
lamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contrac-
tuale și  a criterii lor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superi-
oare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. Dosarul 
complet se depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului, până pe 
data de 15 iunie 2018, la 
sediul Primăriei Blejoi, regis-
tratură. Selecția dosarelor de 
înscriere se face cel mai târziu 
până pe data de 19 iunie 2018; 
rezultatele selectării dosarelor 
se afișează până pe data de 20 
iunie 2018, cu mențiunea 
„admis” sau „respins”. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Comunei Blejoi și la 

nr.de telefon: 0244.410.445, 
registratură. Bibliografia se va 
afișa pe pagina de internet: 
www.primariablejoi.ro și la 
sediul Comunei Blejoi, județul 
Prahova.

l Unitatea Militară 02628 
Caracal,  din Ministerul 
Apărării Naţionale, judeţul 
Olt, organizează concurs de 
ocupare pe perioadă nedeter-
minată a  unui  post  de 
personal civil contractual 
v a c a n t ,  c o n f o r m  H G 
286/2011, astfel: -1 post 
muncitor calificat I (tâmplar 
manual universal I), studii 
medii/generale, cu o vechime 
în specialitate de 6 ani și 6 
luni. Concursul va avea loc pe 
data de 25.06.2018, ora 10.00 
(proba practică), și 29.06.2018, 
ora 11.00 (interviul), la sediul 
UM 02628 Caracal, strada 
Carpaţi, nr.137, localitatea 
Caracal, judeţul Olt. Data-li-
mită de depunere a dosarelor, 
l a  s e d i u l  i n s t i t u ţ i e i , 
18.06.2018, ora 15.00. Date de 
contact: tel.0249.511.300 sau 
0249.511.296, interior: 111, 
persoană de contact: Draga 
Gabriel, secretar.

l Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Dolj, cu 

s e d i u l  î n  C r a i o v a , 
str.C.S.Nicolaescu Plopșor, 
nr.4, jud. Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post temporar vacant, repar-
tizat pe perioadă determinată, 
p e n t r u  i m p l e m e n t a r e a 
Programului naţional de 
cadastru și carte funciară, 
corespunzător  funcţ i e i 
contractuale de execuţie din 
cadrul Oficiului de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Dolj- 
Serviciul Cadastru- Biroul 
Înregistrare Sistematică, cu 
încadrare pe perioadă deter-
minată până la data de 
28.11.2018 sau până la data 
revenirii titularului postului, 
după cum urmează: 1 post 
asistent registrator principal 
g r. I I ,  î n  t e m e i u l  H G 
286/23.03.2011, modificată și 
completată. Concursul se va 
desfășura astfel: proba scrisă 
în data de 18.06.2018, ora 
10.00, proba interviu în data 
de 21.06.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă 
sau studii universitare cu 
diplomă de licenţă, speciali-
zarea drept, vechime în speci-
a l i ta t e :  min im 6  lun i . 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de 08.06.2018 
inclusiv, ora 16.00, la sediul 
OCPI Dolj, cam.104. Relaţii 
suplimentare la sediul OCPI 
D o l j  t e l . 0 2 5 1 . 4 1 3 . 1 2 8 / 
025.1414.286, int.118, fax 
0251.418.018, e-mail: dj@
ancpi.ro.

l Unitatea Militară 02412 
București organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
vacant de execuţie -personal 
civil contractual, de muncitor 
calificat I -electrician (9 ani 
v e c h i m e  î n  m e s e r i e ) . 
Concursul se va desfășura, 
astfel: Proba scrisă în data de 
25.06.2018, înce-
pând cu ora 11.00; 
Interviu în data de 
28.06.2018, înce-
pând cu ora 11.00. 
Dosarele pentru 
î n s c r i e r e a  l a 
concurs  se  vor 
depune la sediul 
U.M. 02412 Bucu-
rești, biroul resurse 
umane ,  e ta j  1 , 
camera 116, strada 
Grigore Cobălcescu 

nr. 26, Sector 1, București, 
până la data de 18.06.2018, 
ora 15.00. Informații supli-
mentare se pot obține la 
telefon 021.313.88.05, int. 114.

l Primăria Mihail Kogălni-
ceanu  organizează la sediul 
Primăriei comunei Mihail 
Kogălniceanu,  județul Tulcea, 
strada Mihai Eminescu, nr. 94, 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor  funcții publice 
vacante: 1. -Compartiment 
Executări Silite Funcție 
publică de execuție, inspector, 
clasa I, grad profesional debu-
tant -1 post; 2. -Compartiment  
Buget, Finanțe Contabilitate 
Funcție publică de execuție, 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant -1 post; Dată 
desfășurare concurs:  04 Iulie 
2018 ora 10.00 proba scrisă; 06 
Iulie 2018 ora 10.00 interviul. 
Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul 
Primăriei comunei Mihail 
Kogălniceanu, în termen de 
maximum 20 de zile de la data 
publicării anunțului în Moni-
torul Oficial, Partea a- III -a.  
Dosarul de înscriere trebuie să 
conțină   în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art 
49 alin(1) din HG 611 / 2008, 
cu modificările și completările 
ulterioare. Condițiile de parti-
cipare la concurs și biblio-
grafia stabilită se afișează la 
sediul Primăriei comunei 
Mihail Kogălniceanu, județul 
Tulcea. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul Primă-
riei comunei Mihail Kogălni-
ceanu, nr tel./ fax 0240563001 
/ 0240563177, e-mail-prkogal-
niceanu@yahoo.com; 
persoană de contact: Cocona 
Ion. Conditiile specifice de 
participare sunt:
-inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant compartiment 
Executări silite: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-

vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă: în domeniul 
drept, administrație publică 
sau  ș t i in țe  economice . 
-inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant compartiment 
buget, finanțe contabilitate; 
-studii universitare de licenţă 
a b s o l v i t e  c u  d i p l o m ă , 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă: în domeniul științe 
economice.

l Unitatea Militară 02439 
București organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post vacant de personal civil 
contractual: -1 post vacant de 
execuţie „Referent de speciali-
tate gr. I” (studii superioare) 
în biroul administrare patri-
moniu, programe investiţii și 
standardizare construcţii; 
vechime: -minim 6 ani 6 luni 
în specialitatea studiilor supe-
rioare absolvite; -proba scrisă: 
25.06.2018 ora 10.00; -inter-
viul: 29.06.2018, ora 10.00; 
-data limită de depunere a 
dosarelor: 15.06.2018 ora 
15,00. Depunerea dosarelor și 
organizarea concursului se va 
face la sediul U.M. 02439 
București, strada Institutul 
Medico -Militar nr. 3-5, sector 
1, București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 
0213196006 interior 130.

l Unitatea Militară 02439 
București organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post vacant de personal civil 
contractul: -1 post vacant de 
execuţie „Consilier juridic 
debutant” (studii superioare) 
în biroul reglementare și coor-
d o n a r e  m e t o d o l o g i c ă ; 
-vechime: -fără vechime în 
specialitatea studiilor juridice;  
-proba scrisă: 25.06.2018 ora 
10.00; -interviul: 29.06.2018, 
ora 10.00; -data limită de 

SC NALBA SRL, CUI 6526684, J36/830/1994, Sediul Baia; NR. 161 din 30.05.2018. 
Anuntul de participare: 1. SC  NALBA  SRL, Cod unic de inregistrare RO6526684, 
nr. de inregistrare O.N.R.C. J36/830/1994, cu sediul in Com. Baia, Str. 1 Decem-
brie, nr. 112, judetul Tulcea, tel. 0744309411, e-mail: nalba.srl@gmail.com; 2. 
Proiectului cu titlul - INVESTITII IN SECTORUL VITIVINICOL ,,CRAMA HAMANGIA” 
Contract de achizitie ECHIPAMENTE VINIFICATIE CU MONTAJ; 3. Obiectul con-
tractului -achizitie echipamente pentru controlul temperaturii; 4. Durata de ex-
ecutie a lucrarilor de constructie 70 (saptezeci) zile; 5. Valoarea estimata: 
157500 lei; 6. Criteriul de atribuire: „cea mai avantajoasa oferta economica”; 7. 
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 09.06.2018, ora 10:00; 8. Data si ora 
sedintei de deschidere: 11.06.2018 ora 10:00; 9. Locul si modul de obtinere a 
documentatiei: SC Nalba SRL, 1 Decembrie, nr. 112,  judetul Tulcea, personal sau 
prin reprezentanti; 10. Informatii suplimentare se pot solicita la telefoanele: 
0763.646.857 sau 0763.661.539. Reprezentant legal, Balan Ion.
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depunere  a  dosare lo r : 
15.06.2018 ora 15.00. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea 
concursului se va face la 
sediul U.M. 02439 Bucureşti, 
strada Institutul Medico 
-Militar nr. 3-5, sector 1, 
Bucureşti, unde vor fi afişate 
şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 
0213196006 interior 130.

l Administraţia Municipală 
pentru Consolidarea Clădi-
rilor cu Risc Seismic organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următorului post 
vacant, (contractual) din 
cadrul Compartimentului 
Administrativ: magaziner -1 
post;  Condiții  specifice 
privind ocuparea postului de 
magaziner: -pregătirea de 
specialitate: studii medii, 
absolvite cu diplomă de baca-
laureat ;  -cunoşt ințe  de 
operare/programare pe calcu-
lator:  Microsoft Office, 
Internet   n ive l  mediu; 
-vechime minimă în speciali-
tatea necesară: 5 ani; -limbi 
străine (necesitate şi nivel de 
cunoaştere): nu este cazul; 
Proba scrisă se va desfăşura 
în data de 26.06.2018, ora 
11:00 la sediul Primăriei 
Municipiului Bucureşti iar 
interviul se va susţine într-un 
termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele se pot 
depune până la data de 
14.06.2018 la sediul Adminis-
traţiei Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic, Serviciul Resur-
selor Umane, Bulevardul 
Națiunilor Unite, nr. 1, bloc 
108A, etaj 1, luni -vineri între 
orele 10.00-15.00. Cerinţele 
specifice privind ocuparea 
postului se vor afişa la sediul 
Administraţiei Municipale 
pentru Consolidarea Clădi-
rilor cu Risc Seismic şi pe 
site-ul P.M.B. (www.pmb.ro) şi 
pe portalul posturi.gov.ro.  
Informaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de 
telefon 0213715050 interior 
123, persoana de contact 
Ștefan Rovana.

CITAȚII  
l Se citează paratul Iliescu 
Florin la Judecătoria Moineşti, 
dosar 1270/260/2018, termen 
04.06.2018, obiect exercitarea 
autorităţii părinteşti, reclamant 
Ignat Anuţa – Felicia.   

l Tolan Octavian, reclamant 
in dosar nr. 3010/265/2017 al 
Judecatoriei Nasaud, cheama 
in judecata paratii Ţiolan Ilie, 
Ani Floarea, Moldovan Mina, 
Moldovan Ioan, Moldovan 
Vasile, Moldovan Octavian, 
Moldovan Todor, Ţiolan 
Grigore, Ţiolan Angelina, 
Girigan Iacob,  Girigan 
Grigore,  Girigan Hilar, 
Girigan Dochia, Balos Ioana, 
Tofeni Ioana, Girigan Maria, 
Girigan Toader, Zlote Raveca, 
Scoala Greco –Catolica, 
Banca de Credit  Nasaud, 
pentru data de 20 iunie 2018.

l Se citează pârâta Michie 
Viorica,  în Dosarul  nr. 
98/828/2017, cu termen de 
judecată la 27.06.2018, aflat 
pe rolul Judecătoriei Topolo-
veni, jud. Argeş, având ca 
obiect „partaj succesoral”.

l Se citează numiții Popârtac 
Ioana, Filipoi Veronica, 
Grapini Ștefan, Grapini 
Matroana, Grapini Octavian, 
Filipoi Maria, Pătrăşcan 
Lucreţia, Pătrăşcan Mihăilă, 
Pătrăşcan Simion, Pătrăşcan 
Zamfira la Judecătoria 
Năsăud, în calitate de pârâți, 
în dosarul civil 3198/265/2017, 
cu termen la 20 iunie 2018.

l Este citat Preda Dumitru, 
cu domiciliul în Craiova, str.
Aleea Castanilor, bl.1, sc.1, 
ap.9, jud.Dolj, în 19.06.2018, 
la Judecătoria Craiova, 
Completul CMF2, la ora 9.00, 
pentru proces de divorţ, în 
dosarul nr. 33205/215/2017, cu 
Preda Maria.

l Se citează Badea Sebastian 
şi Badea Ionela pentru data de 
21.06.2018, Judecătoria 
Craiova, ora 9.00, complet 
civil 35 (fost 17), obiect 
r e z o l u ţ i u n e  c o n t r a c t 
5947/2009.

l Este citat  Călinescu 
Bogdan-Eugen pentru a parti-

cipa la dezbaterea succesiunii 
după mama sa, Alexandrescu 
Margareta,  decedată la 
25.02.2012, cu ultimul domi-
ciliu în comuna Clinceni, 
Județul Ilfov. Termenul 
pentru dezbaterea succesiunii 
este stabilit pentru joi, 7 Iunie, 
ora 12.00 la biroul individual 
notarial Savu Nicolae, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, 
Șos.Alexandriei, Nr.243, 
Județul Ilfov.

l Numita Panta Ludmila, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Italia, Orcenico Superiore di 
Zoppola (PN), Provincia 
Pordenone, str.Silvio Pellico, 
nr.2, se citează la Tribunalul 
Caraş Severin (cu sediul în 
Reşița, str.Horea 2-4, județul 
Caraş Severin), în data de 
18.06.2018, ora 9:00, complet 
C9 A- Lit. Cu Profesioniştii -0 
(15.02.2013), sala 221, în cali-
tate de intimat pârât în 
dosarul civil nr.4491/208/2016, 
având ca obiect rezoluțiune 
contract, în procesul cu 
apelanta reclamantă SC 
AHM SMARTEL SRL, cu 
menț iunea  ca  până  la 
termenul arătat să vă alegeți 
domiciliul în România şi să-l 
indicați instanței de judecată 
pentru a vă putea comunica 
actele de procedură efectuate 
în cauză.

l SC Remzicjabi SRL, cu 
sediul în Iaşi, str.Bularga, 
nr.16, bl.Cămin, et.1, camera 
37, jud.Iaşi, este citată să se 
prezinte la Judecătoria Iaşi- 
Secția Civilă, sala 4, complet 
C17, în data de 26.06.2018, 
ora 08.30, în calitate de pârât, 
în dosarul nr.3015/245/2018 
având ca obiect acțiune în 
răspundere contractuală, în 
proces cu SC SEDCOM 
LIBRIS SA- reclamant.

l Grigorescu Mihai cu 
ultimul domiciliu în munici-
piul Braşov, str. Lamaitei 
nr.66, bl. 93, sc. C, ap. 5, 

judetul Braşov, este citat 
pentru data de 22.05.2018, ora 
08.30 la Judecatoria Ploiesti 
în proces civil de succesiune, 
dosar nr.7547/281/2007, la 
cererea reclamatei Grigorescu 
Gh. Florica.

l Se citează Coconu Nicuşor, 
Zalum (Coconu) Anişoara şi 
Sîrbu Alexandru Valentin la 
data de 19.06.2018, la Judecă-
toria Roşiorii de Vede, str. 
Mărăşeşti nr. 52 în dosar civil 
nr. 845/292/2009*, având ca 
obiect rejudecare succesiune, 
reclamantă fiind Ţiparu 
Mariana.

l Numitul Dinoshi Marius, 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Albania, oraşul Elbasan, 
str. Ali Caushi, nr. 4, bl. H2, 
ap 5, cod poştal 3001, tel. 
00393476388818, este citat la 
Judecatoria Hârlău din jud. 
Iaşi, la data de 27.06.2018, ora 
09.00, completul C1 M (fost 
C3 M), în calitate de pârât în 
d o s a r u l  c i v i l  n r . 
2730/239/2017, în procesul de 
divorț cu reclamanta Dinoshi 
Petronela.

DIVERSE  
l Anunţ Publicitar.  În 
conformitate cu prevederile 
secţiunii a II-a, art. 29, alin. 
(1), (2), lit. a) şi d) şi alin. (3) şi 
alin din Instrucţiuni MAI 
167/2009 privind scoaterea 
din funcţiune, valorificarea şi 
casarea bunurilor în unităţile 
MAI,  Inspectoratul  de 
Jandarmi Judeţean ,,Mihail 
Kogălniceanu” Constanţa cu 
sediul în str. Mircea cel 
B ă t r â n ,  n r.  1 0 8 ,  j u d . 
Constanţa, transmite fără 
plată către alte instituţii 
publice sau unităţi de cult 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România, 
câinele de serviciu MABANU 
CIP.  941000003208953, 
mascul,  rasa Ciobănesc 
German, culoare standard. 
Informaţii suplimentare se 
pot obţine zilnic de luni până 
vineri, între orele 08-16 la 
sediul unităţii la telefon 
0241/618969 interior 24516 
s a u  F a x  0 2 4 1 / 6 1 6 1 5 3 , 
persoană de contact locote-
nent colonel Brînzea Gabriel.

l Comunicare sentinta prin 
publicitate: Judecatoria Iasi a 
pronuntat urmatoarea hota-
rare in dosarul 223/245/2017: 
“Admite acţiunea civilă 
formulată de reclamanta 
E.ON Energie România S.A., 
cu sediul procesual ales la 
Cab Av Anca Popa din Iasi, 
strada Stihi, bloc Stihi, jud. 
Iasi, în contradictoriu cu 
pârâta S.C. Giorgia Boutique 
S.R.L., CUI RO 30428115, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Iasi, b-dul Metalurgiei nr 8, 
Laborator CTC, C19/0, C20 
in incinta Lactis SA, citata si 
in Piatra Neamt, strada M. 
Viteazul nr 1, complex Orion, 
jud. Neamt si la punctul de 
lucru din Iasi, str T Vladimi-
rescu nr. 97, cam 2, ap 4 si 
prin afisare la usa instantei si 
prin publicitate. Obligă pârâta 
să plătească reclamantei 
suma de 694,54 lei reprezen-
tând c/v gaze naturale livrate, 
pentru care au fost emise 
facturile fiscale neachitate în 
p e r i o a d a  1 4 . 1 2 . 2 0 1 5 -
21.12.2015, suma de 78,69 lei, 
reprezentând majorări de 
întârziere aferente debitului 
pentru aceeaşi perioadă şi 
suma de 75 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecată. Cu apel 
(care se depune la Judecătoria 
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Iaşi) în 30 de zile de la comu-
nicare. Pronunţată prin 
punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor prin mijlocirea grefei 
instanţei, azi 26.01.2018. 
Document: Hotarâre 775/2018  
26.01.2018

l Comunicare sentinta prin 
publicitate: Judecatoria Iasi a 
pronuntat urmatoarea hota-
r a r e  i n  d o s a r u l 
34536/245/2016: “Admite în 
parte cererea formulată de 
reclamanta E.ON Energie 
Romania SA, avand CUI 
RO22043010, cu sediul proce-
sual ales la Cabinet Avocat 
Anca Popa, cu sediul in Iasi, 
strada Stihi, bloc Stihi, jud. 
Iasi, în contradictoriu cu 
pârâta SC Giorgiana Viorel 
SRL, avand CUI 4191906, J 
22/1647/1993, cu sediul in 
localitatea Poieni,  com. 
Poieni, jud. Iasi. Obligă pârâta 
să achite reclamantei suma de 
1578,95 lei, reprezentând c/v 
facturi energie electrică 
consumată şi neachitată, 
furnizată în baza contractului 
nr. 24.2.5551.01295/19.01.2000, 
precum şi majorări de întâr-
ziere, în cuantum de 311,43 
lei. Obligă pârâta la plata 
către reclamantă a sumei de 
50,00 lei, reprezentând c/v 
taxă de timbru. Document: 
H o t a r â r e   7 7 7 9 / 2 0 1 7 
06.06.2017.

l Unitatea Administrativ-Te-
ritorială Batoş, din județul 
Mureş, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.60, 89 şi 105, 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
05.06.2018 pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei 
Comunei Batoş, localitatea 
Batoş, nr.302, conform art.14, 
alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Batoş. 
Documentele tehnice ale 
cadastrului vor fi afişate şi pe 
pagina de internet a Agenției 
Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l  S C  M u l t i m a r k e t i n g 
Company  SRL anunță 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru 
proiectul “Realizare centru 
comercial, magazine carne şi 
brânzeturi, accese auto şi 
pietonale, trotuare, amenajare 
exterioară, sistematizare verti-
cală, reclame pe fațade şi în 
parcare, pilon publicitar 
luminos, împrejmuire, branşa-
mente utilități şi organizare 
de şantier”, propus a fi 
amplasat în jud.Ilfov, comuna 

C h i a j n a ,  s a t  D u d u , 
str.I.L.Caragiale, T 18, P 
88+88/1. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov- 
Bucureşti, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-13.00. 
Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului 
Ilfov.

SOMAȚII  
l Prin cererea inregistrata 
sub dosar nr. 829/246/2018 
petentul Pop Ioan CNP 
1870202022984 domiciliat in 
comuna Bocsig nr. 509, soli-
cita inscrierea dreptului de 
proprietate asupra imobilului 
inscris in CF nr. 305454 
Bocsig provenit din conversia 
de pe hartie a CF nr. 2599 cu 
nr. Top. 1149/203 compus din 
intravilan in suprafata de 
1439 mp, pe care exista casa 
cu nr. adm. 509 neevidentiata 
in CF, teren asupra caruia 
figureaza ca si proprietar 
tabular sub B.1 palcu Maria 
decedata la data de 4 iunie 
1955 in cota de 1/1. In urma 
acesteia sunt somati, in baza 
art. 130 din Decretul –Lege nr. 
115/1938, toti cei interesati de 
indata sa inainteze opozitie la 
Judecatoria Ineu deoarece in 
caz contrar, in termen de o 
luna de la aceasta ultima 
publicare se va proceda la 
solutionarea cererii. Prezenta 
somatie se va afisa timp de o 
luna la avizierul Judecatoriei 
Ineu si la Primaria Bocsig. 

l Emisa in temeiul art, 130 
d i n  D e c r e t u l - L e g e  n r. 
115/1938, astfel cum s-a 
dispus prin incheierea din 
sedinta publicata din data de 
17.05.2018, privind cererea 
inregistrata sub dosar nr. 
652/246/2018 al Judecatoriei 
Ineu, formulate de petentii 
Bene Floriana si Bene Ioana, 
ambii cu domiciliul in sat 
Groseni nr. 68, comuna archis, 
jud. Arad, prin care solicita sa 
se constate ca, au dobandit 
dreptul de proprietate pe titlu 
de uzucapiune, asupra imobi-
lului identificat in CF nr. 
300546 archis, (CF vechi nr. 
842 Groseni), cu nr. top 192; 
193, compus din casa cu nr. 
admin. Vechi 92, nou 176, 
curte si gradina in suprafata 
de 1043 mp, asupra caruia 

figureaza ca si proprietar 
inatabulat sub B1 irimie 
Nistor, decedat la 01 aprilie 
1969, cu autorizarea intabu-
larii in cartea funciara a drep-
tului de proprietate in baza 
sentintei definitive.
De asemenea solicita radierea 
uzufructului viager inscris in 
favoarea lui Irimie Vasile sub 
C1 decedat la data de 21 
martie 1953. Petentii, sustin 
ca asupra acesui imobil au 
exercitat o posesie pasnica, 
publica, continua si sub nume 
de proprietary de peste 40 de 
ani, fara ca proprietarii tabu-
lari sau alte personae sa faca 
acte de deposedare sau sa le 
conturbe in posesia. 

l Emisa in temeiul art. 130 
d i n  D e c r e t u l - L e g e  n r. 
115/1938, astfel s-a dispus 
prin Incheierea din Sedinta 
p u b l i c a  d i n  d a t a  d e 
10.05.2018, privind cererea 
formulate de petentii Bucila 
Denis Sebastian si Bucila 
Lavinia, ambii cu domiciliul 
in sat Agrisu Mare nr. 633, 
jud. Arad, prin care solicita sa 
se constate ca, au dobandit 
dreptul de proprietate prin 
uzucapiune si jonctiunea 
posesiilor, asupra imobilului 
inscris in CF 307592 Tarnova, 
cu nr. top. 113, 114 in supra-
fata de 2.877 mp, asupra 
caruia apare inscris ca propri-
etar tabular sub B1 Ilies 
Mihaim si a se dispune inta-
bularea dreptului sau de 
proprietate in cartea funciara. 
Petentii au aratat ca, imobilul 
descries mai sus a fost folosit 
de catre parintii reclaman-
tului, iar el s-a nascut in acest 
imobil, unde locuieste si in 
present, exercitand o posesie 
pasnica, si sub nume de 
proprietari. Toti cei interesti 
au posibilitatea sa depuna de 
indata opozitie la Judecatoria 
Ineu, intrucat in caz contrar 
in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare se 
va proceda la analizarea 
cererii petentilor cu privire la 
constatarea dreptului lor de 
proprietate. 

l Prin cererea inregistrata 
sub dosar nr. 932/246/2018 
reclamanta Vlaica Florita, 
nascuta Bilc, domiciliata in 
sat Nadas nr. 456 A, comuna 
Taut, jud. Arad in contradic-
toriu cu paratii Ples Ioan 
domiciliat in sat Nadas nr. 
511, com. Taut, jud. Arad, 

Ples Ionel Teodor domiciliat 
in sat Nadas nr. 511, com. 
Taut, jud. Arad si Ples Adrian 
– Ioan domiciliat in Arad, 
Aleea Dezna, nr. 14, bl. X15, 
et. 1, ap. 8, jud. Arad, solicita 
inscrierea dreptului de propri-
etate asupra cotei de 1/1 parti 
din imobilul teren intravilan 
inscris in CF nr. 301903 Taut, 
CF vechi 1010 Nadas, cu nr. 
top. 2055/232, compus din 
gradina in suprafata de 360 
mp, apartinand proprietarului 
tabular Motiu Ioan decedat la 
data de 18.05.1952, prin jonc-
tiunea posesiei cu posesia 
antecesorilor Bilc Maria dece-
data la data de 22.04.2012 si 
Bilc Ioan decedat la data de 
18.03.2007, in cota de 1/1. In 
urma acesteia, in baza art. 130 
d i n  d e c r e t u l - L e g e  n r. 
115/1938, sunt somati toti cei 
interesati de indata sa inan-
teze opoztie la Judecatoria 
ineu deoarece in caz contrar, 
in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea 
cererii. Prezenta somatie se va 
fisa timp de o luna la avizierul 
Judecatoriei  Ineu si  la 
Primaria comunei Taut.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociaţia Comet P.A.S.- 
Programul Acţiunilor Salaria-
ţilor, va face cunoscut că 
vineri 8 iunie 2018 la orele 14 
va avea loc Adunarea Gene-
rală a Asociaţiei, la sediul din 
Bd. Timişoara Nr. 84, Sector 6 
Bucureşti. În cazul neîntru-
nirii cvorumului, a doua 
convocare este stabilită pentru 
data de luni 11 iunie 2018 la 
orele 14, aceeaşi adresă. 
Preşedinte Mihaila Ioan.

l Completare la Convoca-
torul nr. 59 din data de 
11.05.2018 cu privire la 
ordinea de zi: Având în vedere 
cerere nr. 712/23.05.2018 adre-
sată de Acționarul SIMART 
Arhitecture SRL ce reprezintă 
mai mult de 5% din capitalul 
social, Consiliul de Adminis-
traţie al Societății SILVAROM 
SA cu sediul în Bucureşti, 
Intrarea  Rocilor, nr. 12-16, 
Sector 6, înregistrată la Regis-
trul Comerţului  sub nr. 
J40/239/1991, Cod fiscal RO 
433926, prin Preşedintele 
Consiliului de Administrare, 
Decebal Ionuț Coțofană, 
completează ordinea de zi a 
Adunării  Generale  Ordinare 
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a Acţionarilor din data 
11.06.2018, conform  Art.117 
indice 1 din Legea 31/1990 cu 
modificările şi  completările 
ulterioare, cu  următoarele 
puncte pe ordinea de zi: 1. 
Aprobarea descărcării de 
gestiune a celor doi membrii 
ai consiliului de administrație 
Ștefan Bârle  ş i  Mircea 
Menhardt. 2. Restrângere 
sediu social al Silvarom SA la 
o cameră din clădirea de 
birouri Silvarom. 3. Apro-
barea inventarului realizat de 
societate. 4. Aprobarea casării 
de mijloace fixe sau mijloace 
circulante. 5. Valorificarea 
produselor ce pot fi reintro-
duse în circuitul de vânzare, 
produse ce pot fi utilizate în 
producț ie .  Preşedintele  
Consiliului  de Administraţie 
Decebal Ionuț Coțofană.

l Convocator. Adunarea 
Generală Ordinară a Acționa-
rilor Nemira Grup SA. Admi-
nistratorul unic al societății 
Nemira Grup SA, cu sediul în 
Bucureşti, Calea Crângaşi, 
nr.1, bl.1, parter, Sector 6, 
J 4 0 / 2 5 0 3 / 1 9 9 1 ,  C U I : 
RO437677, respectiv d-na 
Lucescu Ana-Maria,  în 
conformitate cu dispozițiile 
art. 117 şi următoarele din 
Legea societăților nr.31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi în 
conformitate cu Actul Consti-
tutiv al Societății, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor, la data de 
06.07.2018, ora 12.00. Ședința 
Adunării Generale a Acționa-
rilor va avea loc la sediul 
societății Nemira Grup SA 
din Bucureşti, Calea Crân-
gaşi, nr.1, bl.1, parter, Sector 6. 
În cazul în care nu sunt întru-
nite condițiile pentru desfăşu-
rarea şedinței sau pentru 
adoptarea în mod valabil a 
hotărârilor, prin prezenta se 
convoacă o nouă Adunare 
Generală Ordinară a Acționa-
r i l o r  p e n t r u  d a t a  d e 
09.07.2018, ora 12.00, la sediul 
Nemira Grup SA din Bucu-
reşti, Calea Crângaşi, nr.1, 
bl.1, parter, Sector 6. Ordinea 
de zi ce va fi supusă dezbate-
rilor în Adunarea Generală 
Ordinară va fi următoarea: 
1.Aprobarea situațiilor finan-
ciare anuale întocmite pentru 
exercițiul financiar încheiat la 
31 .12 .2017,  însoț i te  de 
Raportul administratorului 
unic şi de Raportul audito-
rului financiar. 2.Aprobarea 

repartizării profitului şi 
fixarea dividendului pe anul 
2017. 3.Aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli şi a 
programului de investiții 
pentru anul 2018. 4.Descăr-
carea de gestiune a adminis-
t ra toru lu i  un ic  pentru 
exercițiul financiar al anului 
2017. 5.Împuternicirea d-nei 
Lucescu Ana-Maria pentru 
semnarea actelor şi îndepli-
nirea tuturor formalităților de 
publicare şi înregistrare la 
Registrul Comerțului a hotă-
rârii Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor şi a 
celorlalte acte. 6.Diverse. La 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor sunt îndreptă-
țiți să participe şi să voteze 
toți acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor la sfâr-
şitul zilei de 04.07.2018, stabi-
lită ca dată de referință. În 
vederea asigurării accesului 
exclusiv al acționarilor la 
adunarea generală, acționarii 
sunt rugați să prezinte cartea 
de identitate, paşaportul sau 
alt document doveditor al 
identității. Acționarii pot fi 
legal reprezentați de persoane 
autorizate, în temeiul unei 
împuterniciri scrise. Împuter-
nicirile vor fi depuse în 
original, la sediul societății, cu 
48 de ore înainte de adunare, 
sub sancțiunea pierderii exer-
cițiului dreptului de vot în 
adunare. Acționarii, deținând 
cel puțin 5% din capitalul 
social pot face, în scris, propu-
neri adresate administrato-
rului unic pentru completarea 
ordinii de zi în cel mult 15 zile 
de la data publicării convo-
cării, urmând ca ordinea de zi 
completată cu punctele 
propuse de acționari să fie 
publicată cu îndeplinirea 
cerințelor prevăzute de lege 
pentru convocarea adunării, 
cu cel puțin 10 zile înaintea 
adunării generale menționate 
în prezentul convocator. 
Administrator Unic, Lucescu 
Ana-Maria.

ACHIZIȚII PUBLICE  
l Compania Municipală 
Iluminat Public Bucureşti SA, 
cu sediul în Bucureşti, Sector 
1, Șos.Odăii, nr.253-259, orga-
nizează o achiziție privind: 
Furnizare 2 buc. Autospecială 
6+1 locuri cu bena. Documen-
tele necesare întocmirii ofer-
telor se regăsesc pe situl 
companiei „cmipb.ro” Secți-
unea Achiziții.

LICITAȚII  
l Compania Energopetrol 
SA, societate in reorganizare, 
prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde 
prin licitatie publica, teren in 
suprafata de 10.371 mp, situat 
in Targu Mures, Str. Barajului, 
nr. 9, Judet Mures, impreuna 
cu constructiile af late pe 
acesta, respectiv: C30 - sala 
instructaj (cladire administra-
tiva 9 birouri) = 461,40 mp;  
C15 - atelier revizii auto = 168 
mp; C33 - baraca pfl, tip cpl 
(casa de oaspeti) = 66 mp; C7, 
C13, C18, C19 si C26 - 
magazii metalice = 150 mp; 
statie motorina = 40 mp;  plat-
forme betonate = 2.225 mp; 
imprejmuire = 215 mp; 
iluminat exterior = 8 mp, la 
pretul total de 450.000 euro, 
fara TVA. Licitatia se va orga-
niza la sediul administrato-
rului judiciar in data de 
06.06.2018, ora 11:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
08.06.2018,  11.06.2018, 
13.06.2018, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun 
in original la sediul adminis-
tratorului judiciar insotite de 
toate documentele prevazute 
in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii precum si achizi-
tionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la 
sediul administratorului judi-
ciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 32, 
Judetul Prahova, la numerele 
de telefon 0787344547/ 
0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Centrul Chinologic Sibiu, 
cu sediul in sibiu, Calea 
Dumbravii nr. 157, te. 0269-
23.51.81, fax. 0269-24.00.90, 
cod fiscal 4240928, cont IBAN 
RO 
42TREZ5765005XXX000209 
deschis la Trezoreria Sibiu, 
organizeaza licitatie publica cu 
strigare pentru valorificarea a 
11 caini de serviciu. Animalele 
de serviciu pot fi vazute la 
sediul centrului chinologic 
Sibiu in data de 12.06.2018, 
intre orele 09:00-14:00. Lici-
tatia va avea loc in data de 
15.06.2018, ora 10:00, la sediul 
Centrului Chinologic Sibiu. In 

caz de neadjudecare, datele de 
desfasurare a urmatoarelor 
licitatii vor fi 02.07.2018, 
respective 09.07.2018. Caietul 
de sarcini se poate obtine ince-
pand cu data de 31.05.2018. 
Documentele de participare la 
licitatie se depun pana la data 
de 11.06.2018, intre orele 
08:00-14:00. Taxa de partici-
pare la licitatie este de 50 lei, 
iar garantia de participare 
reprezentata 5% din pretul 
initial de vanzare a bunurilor 
pentru care se liciteaza. Lista 
complete a bunurilor si relatii 
suplimentare se obtin la 
telefon: (40) 0269/235.181; fax. 
(40) 0269/24.00.90. www.
centrulchinologic.ro/interespu-
blic/licitatiipublice/, sau la 
sediul centrului: Sibiu, Calea 
Dumbravii nr. 157.

l Debitorul SC Barocco Fleish 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse 
şi Asociații S.P.R.L., scoate la 
vânzare: -Mijloace fixe de 
carmangerie. Prețul de pornire 
al licitației este diminuat cu 
60% față de valoarea stabilită 
în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte 
exclusiv TVA. Participanții la 
licitație vor trebui să achizițio-
neze până la data şi ora licita-
ției Caietul de Sarcini.  Prețul 
Caietului de sarcini reprezintă 
1% din valoarea bunurilor 
pentru care se licitează şi va fi 
achitat în numerar pe seama 
lichidatorului judiciar. Partici-
parea la licitație este condițio-
nată de consemnarea în contul 
nr. RO68PIRB4207709668 
001000 deschis la Piraeus 
Bank-Suc. Iuliu Maniu, cel 
târziu până la data şi ora 
şedinței de licitație, a garanției 
de 10% din prețul de pornire al 
licitației pentru fiecare bun 
pentru care se licitează. Prețul 
Caietului de sarcini poate fi 
achitat în contul lichidatorului 
j u d i c i a r  n r . 
RO43INGB5514999900 
513726 deschis la ING BANK 
–Sucursala Dorobanți sau în 
numerar la sediul ales al aces-
tuia din Bucureşti str. Buzeşti 
nr.71, et. 5, sector 1. Listele cu 
bunurile scoase la licitație 
poate fi obținută de la lichida-
torul judiciar. Prima şedință de 
licitație va avea loc în data de 
07.06.2018 ora 14.00. Dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitație vor avea loc 
în data de:  14.06.2018, 
21.06.2018,  28.06.2018, 

05.07.2018,  12.07.2018, 
19.07.2018,  26.07.2018, 
02.08.2018 si 09.08.2018  ora 
14.00, prețul de pornire rămâ-
nând acelaşi. Toate şedințele 
de licitații se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr.71, et. 5, cam. 502-505, 
sector 1, Bucureşti. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
tel.: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.

l Debitorul SC Petroconstruct 
Carpati SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: Proprietate 
imobiliară Spațiu comercial 
(parter şi subsol) situat în str. 
General Petre Popovăț nr.29-
31, sector 6, Bucureşti, supra-
față utilă parter 256,42mp, 
suprafață subsol 22,12mp + 
teren în cotă indiviză de 1/3 din 
suprafața totală de 779mp, 
conform măsurătorilor cadas-
trale, aparținând SC Petrocon-
struct Carpați SRL. Prețul de 
pornire al licitației pentru 
proprietatea imobiliară este de 
189.576,75 euro. Prețul Caie-
tului de sarcini este de 9.000 lei, 
exclusiv TVA. Prima şedință de 
licitație a fost fixată la data de 
06.06.2018, ora 15.00. Partici-
parea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în 
contul  nr.  RO95CECE-
B31701RON2243676 deschis la 
CEC Bank SA Sucursala 
Alexandru Obregia, până la 
data şi ora stabilite pentru 
şedința de licitație, a garanției 
de 10% din prețul de pornire al 
licitației; -achiziționarea până 
la data şi ora stabilite pentru 
şedința de licitație a Caietului 
de sarcini ce se achită prin OP 
î n  c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900 
513726 deschis la Ing Bank –
Sucursala Dorobanți, pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu 
Urse şi Asociații SPRL sau în 
numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzețti nr.71, et.5, sector 1. 
Toate şedințele de licitații se 
vor desfăşura la sediul lichida-
torului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzesti nr. 71, et.5, sector 1. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde prin lici-
tatie publica, teren in supra-
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fata de 10.371 mp, situat in 
Targu Mures, Str. Barajului, nr. 
9, Judet Mures, impreuna cu 
constructiile aflate pe acesta, 
respectiv: C30 - sala instructaj 
(cladire administrativa 9 
birouri) = 461,40 mp;  C15 - 
atelier revizii auto = 168 mp; 
C33 - baraca pfl, tip cpl (casa 
de oaspeti) = 66 mp; C7, C13, 
C18, C19 si C26 - magazii 
metalice = 150 mp; statie 
motorina = 40 mp;  platforme 
betonate = 2.225 mp; imprej-
muire = 215 mp; iluminat 
exterior = 8 mp, la pretul total 
de 450.000 euro, fara TVA. 
Licitatia se va organiza la 
sediul administratorului judi-
ciar in data de 06.06.2018, ora 
11:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata 
pentru data de 08.06.2018, 
11.06.2018, 13.06.2018, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie 

se depun in original la sediul 
administratorului judiciar 
insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la 
sediul administratorului judi-
ciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 32, Judetul 
Prahova, la numerele de 
t e l e f o n  0 7 8 7 3 4 4 5 4 7 / 
0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă eliberat de 
ARR Argeş, pe numele Floca 
Sorin-Florentin, din comuna 
Cetăţeni, jud. Argeş, tel. 
0721513685. Se declară nul.

l Pierdute Atestat profesi-
onal transport Marfa si 
Atestat ADR emise pe numele 
Campineanu Constantin 
Adrian. Le declar nule.

l Pierdut Legitimatie trans-
port urban eliberata de 
DGASPC Arad, pentru Borbe-
leac Vasile. O declar nula.

l Pierdut Certificat consta-
tator nr. 66294/16.10.2009, 
eliberat de ORC Arad pentru 
SC UNIMEDIA SRL. Il 
declar nul.

l Societatea Kinstellar 
SPARL declară ca fiind 
p i e r d u t  u n  C a r n e t  d e 
contracte de asistenţă juri-
dică, emis de Baroul Bucu-
r e ş t i ,  a v â n d  s e r i a  n r. 
1065001-1065050.

l CSF CFR 1933 Timişoara, 
reprezentată legal de Nedela 

Constantin- preşedinte, declar 
piedute şi nule Autorizația şi 
Avizul de constituire pentru 
Certificatul de identitate spor-
tivă CSF CFR 1933 Timi-
şoara, nr. 0055261, număr 
registrul special nr.251, număr 
de identitate din Registrul 
sportiv TM/A2/00222/2010.

l Pierdut ştampila pe numele 
SC CLARK'S CIDER SRL 
cu semn specific *** (trei 
steluțe).

l Simion Laurenţ iu 
Celestin – Segarcea Vale, 
judeţul Teleorman, pierdut 
certificat manager trans-
p o r t  p e r s o a n e  n r. 
3977/2014, emis de ARR. 
Îl declar nul.

l Ertec Ideal Grup SRL, 
C U I  1 6 7 7 8 3 5 2 5 , 
J23/4103/2016 cu sediul în 
Voluntari, Bd. Voluntari nr. 

86, Compl. Com. Smart Expo 
Construct, Pavilion Flora , 
Biroul 7, jud. Ilfov, anunţă 
pierderea Certificatului 
constatator pentru punctul de 
lucru Nr. 211912/03.06.2015. 
Îl declarăm nul.

l Pierdut card tahograf 
transport mărfuri pe numele 
M ă g u r e a n u  I o n  C N P 
1551201400151 CI seria RX 
nr. 397860. Îl declar nul.

DECESE
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