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OFERTE SERVICIU
l Universitatea de Arte Tîrgu-
Mureș, cu sediul în Tîrgu-Mureș, 
str.Köteles Sámuel, nr.6, judeţul 
Mureș,  organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Număr posturi: 
1; -Numele funcției: secretar/
c a s i e r ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011.  Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba prac-
tică în data de 04.02.2020, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
05.02.2020, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 1.nivelul studiilor: 
med i i ,  baca lau re a t ;  2 . fă ră 
vechime; 3.bune abilități de comu-
nicare scris și vorbit în limba 
română, maghiară și engleză; 
4.cunoșterea sistemelor de operare 
Word și implicit pachetul Office; 
5.punctualitate; 6.capacitate de 
organizare. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Universității de Arte din 
Tg-Mureș. Relaţii suplimentare la 
sediul: str.Köteles Sámuel, nr.6, 
judeţul Mureș, cod poștal: 540057, 
persoană de contact: Ambrus 
Gyöngyvér, șef resurse umane, 
telefon: 0265.266.281, e-mail: 
uat@uat.ro, site: www.uat.ro

l Unitatea de Asistenţă Medi-
co-Socială, cu sediul în orașul 
Boldești-Scăeni, str.Calea Unirii, 
nr.57, judeţul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unei funcţii contractuale vacante 
de: masor -jumătate de normă -1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă :  î n  d a t a  d e 
05.02.2020, ora 11.00; -Proba 
interviu: în data de 05.02.2020, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
î n d e p l i n e a s c ă  u r m ă t o a r e l e 
condiţii: studii medii de speciali-
tate și vechime minimă 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
UAMS, Calea Uniri i ,  nr.57, 
Boldești-Scăeni, jud.Prahova. 
Relaţii suplimentare la sediul 
UAMS, Calea Uniri i ,  nr.57, 
Boldești-Scăeni, jud.Prahova, 
persoană de contact: Coman 
Maria, telefon: 0244.211.383.

l Unitatea de Asistenţă Medi-
co-Socială, cu sediul în orașul 
Boldești-Scăeni, str.Calea Unirii, 
nr.57, judeţul Prahova, organi-

zează concurs pentru ocuparea 
unei funcţii contractuale temporar 
vacante de: asistent medical debu-
tant, pe perioadă determinată -1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă :  î n  d a t a  d e 
29.01.2020, ora 11.00; -Proba 
interviu: în data de 29.01.2020, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
î n d e p l i n e a s c ă  u r m ă t o a r e l e 
condiţii: studii și vechime: -școală 
postliceală, fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul UAMS, 
Calea Unirii, nr.57, Boldești-
Scăeni, jud.Prahova. Relaţii supli-
mentare la sediul UAMS, Calea 
Unirii, nr.57, Boldești-Scăeni, jud.
Prahova, persoană de contact: 
C o m a n  M a r i a ,  t e l e f o n : 
0244.211.383.

l Institutul Clinic Fundeni, cu 
sediul în localitatea București, șos.
Fundeni, nr.258, sector 2, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
-economist specialist, gr.IA- servi-
ciul RUNOS, 2 posturi; -econo-
mist, gr.II- serviciul RUNOS, 1 
post; -referent, treapta IA (M)- 
serviciul RUNOS, 2 posturi, 
conform HG 286/2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 04.02.2020, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
10.02.2020, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii de studii și vechime: 
-pentru economist specialist, gr.IA: 
-diplomă de licenţă; -minim 6 ani 
și 6 luni vechime în specialitate; 
-pentru economist, gr.II: -diplomă 
de licenţă; -minim 6 luni vechime 
în specialitate; -pentru referent, 
treapta IA (M): -diplomă de baca-
laureat; -minim 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 27 
ianuarie 2020, inclusiv, ora 15.00, 
la sediul institutului, serviciul 
RUNOS, cam.10. Relaţii supli-
mentare la sediul institutului, 
Serv ic iu l  RUNOS,  te le fon : 
021.319.50.87.

l În temeiul prevederilor art. 7 (2) 
din Legea nr. 319 /2003 privind 
Statutul  personalului de cerce-
tare- dezvoltare, Institutul Naţi-
onal de Cercetări Economice  
”Costin  C. Kiriţescu” organi-
zează,  în perioada 10 ianuarie 
2020- 18 februarie 2020, la sediul 
Centrului de Economie Montană 
CE-MONT din Vatra Dornei, str. 

Petreni nr. 49, jud. Suceava, 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante: Cercetător 
știinţific gradul III , 3 posturi 
normă întreagă ( 1 post cercetător 
în geografie, 1 post cercetător 
economist în economie agroali-
mentară și 1 post cercetător în 
zootehnie), cu prezența la Centrul 
de Economie Montană CE-MONT 
din Vatra Dornei; Înscrierile la 
concurs se fac până pe data de 10 
februarie 2020, ora 1600. Docu-
mentele aferente concursului, 
respectiv anunţul  cuprinzând 
condiţiile generale și specifice, 
calendarul concursului și  biblio-
grafia  sunt afișate  la sediul  Insti-
tutul  Naţional de Cercetări 
Economice  ”Costin  C. Kiriţescu” 
și  la sediul Centrului de Economie 
Montană CE-MONT din Vatra 
Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. 
Suceava. Dosarele se primesc la 
sediul Centrului de Economie 
Montană CE-MONT din Vatra 
Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. 
S u c e a v a  p â n ă  l a  d a t a  d e 
10 .02 .2020 ,  ora  1600 ,  t e l . : 
0330.110.030.

l Eurolemn Trans SRL - în reor-
ganizare anunta angajare personal 
specialitate - evaluator autorizat - 
in vederea realizarii evaluarii 
bunurilor mobile/imobile aflate in 
patrimoniul debitoarei Eurolemn 
Trans S.R.L. Ofertele urmeaza a se  
depune la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  
0355-429 116, pana cel tarziu la 
data de 27.01.2020, orele 15.00.

l Centrul Cultural Cornetu, 
județul Ilfov, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcției 
contractuale vacante: - 1 post 
Referent, Biroul Financiar Admi-
nis trat iv,  Centrul  Cul tura l 
Cornetu. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Comunei 
Cornetu, din șos. Alexandriei nr. 
140, jud. Ilfov în data de 10 
FEBRUARIE 2020, ora 11:00, 
proba scrisă. Interviul va avea loc 
în maxim 5 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. 
Candidații trebuie să îndepli-
nească condiţii prevăzute la art. 3 
din HG nr. 286/2011 (*actuali-
zată*), cu completările și modifi-
cările ulterioare la care se adaugă: 
- studii medii; - vechime - min. 3 
ani. Dosarele de înscriere se depun 
la sediul instituției în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Cornetu din șos. Alexan-
driei nr. 140, jud. Ilfov, respectiv 
pană la data 23.01.2020. Dosarul 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art. 6 din HG nr. 286/2011 (*actu-
alizată*), cu completările și modi-
ficările ulterioare, iar documentele 
vor fi prezentate și în original, în 
vederea verificării si certificării. 
Condiți i le de participare la 
concurs și bibliografia se afisează 
la sediul instituției și pe site-ul 
Primăriei Comunei Cornetu. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul instituției și la nr. de 
telefon: 021/468.92.20.

l Direcția de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6 cu 
sediul ȋn București, Valea Oltului 
31-35, cod fiscal 26479633, organi-
zează concurs pentru ocuparea: 1 
post de inspector specialitate IA la 
Compartimentul Administrativ al 
DAFL S6, vacant pe perioadă 
nedeterminată. Concursul se va 
desfășura conform HG 286/2011 
cu modificările și completările 
ulterioare, astfel: Proba scrisă-  
04.02.2020, ora 10.00. Proba 
interviu– 06.02.2020, ora 10.00.  
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să ȋndepli-
nească condițiile specificate la 
art.3 din Anexa la HG 286/2011  
modificată prin HG 1027/2014; 
-studii superioare cu diplomă de 
licență ȋn domeniul Științelor 
Administrative; -vechime studii 
superioare  de minim 5 ani; 
-cunoștinţe de operare pe calcu-
lator.  Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
(ȋntocmite conform art.6 din HG 
286/2011- actualizată) până la 
data de 27.01.2020, ora 16.00 la 
sediul DAFL S6.  Relaţii supli-
mentare la: telefon: 0725555903, 
Registratura D.A.F.L.S.6, tel/ fax: 
0213657473 , E-mail: relatiicupu-
blicul@dafls6.ro.

l Școala Națională de Grefieri 
organizează concurs pentru 
ocuparea, pe durată nedetermi-
nată, a unui număr de trei posturi 
de personal contractual, astfel: -2 
posturi de consilier I, studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
licență, vechime minimă în specia-
litatea studiilor de 3 ani și 6 luni, 
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respectiv 1 post în cadrul Departa-
mentului de formare profesională 
inițială și 1 post în cadrul Depar-
tamentului de formare profesio-
nală continuă; -1 post consilier I 
(specialist rețele de calculatoare și 
hardware) în cadrul Departamen-
tului economico-financiar și admi-
nistrativ - Biroul resurse umane, 
documentare și perfecționare 
profesională, studii  superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în oricare dintre 
domeniile: informatic, automatic, 
electronic sau electrotehnic, 
vechime minimă în specialitatea 
studiilor 3 ani și 6 luni; Concursul 
va avea loc la sediul Şcolii Naţio-
nale de Grefieri din București, bd. 
Regina Elisabeta, nr.53, sector 5 
după cum urmează: -17.02.2020, 
o r a  1 0 . 0 0 -  p r o b a  s c r i s ă ; 
-24.02.2020, ora 10.00- proba prac-
tică pentru ocuparea posturilor de 
consilier I în cadrul DFPI și DFPC 
și ora 13.00- proba practică pentru 
ocuparea postului de consilier I  în 
c a d r u l  D E F A -
BRUDPP;-02.03.2020, începând 
cu ora 10.00- proba interviului. În 
vederea participării la concurs, 
candidații vor depune dosarele 
până la data de 28 ianuarie 2020, 
inclusiv, ora 16.00, la sediul Şcolii 
Naţionale de Grefieri, etaj 4, secre-
tariat. Alte informații și date rele-
v a n t e  p r i v i n d  o r g a n i z a r e a 
concursului sunt publicate pe 
pagina de internet a instituției 
noastre: www.grefieri.ro, la secți-
unea ”Concursuri”- ”Alte concur-
suri SNG”. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretari-
atul comisiei de concurs sunt 
u r m ă t o a r e l e :  G e o r g i a n a 
A l e x a n d r a  Ta n g a ,  t e l e f o n 
021/4076283, adresă de email: 
georgiana.tanga@grefieri.ro.

l Spitalul Clinic de Psihiatrie 
“Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
organizează, în conformitate cu 
prevederile  Hotărârii  nr. 286/2011 
si Ordinului 1470/2011, concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: -1 post Asistent 
medical debutant- PL- Secţia 
Clinica I Psihiatrie; -1 post Asis-
tent medical debutant- PL- Secţia 
Clinica III Psihiatrie; -1 post Asis-
tent medical debutant- PL- Secţia 
X Psihiatrie;  -1 post Asistent 
medical debutant- PL- Secţia XII 
Psihiatrie;-1 post Asistent medical 
debutant- PL- Camera de Gardă 
Psihiatrie Adulţi; -1 post Asistent 
medical debutant- S- Sectia VI 
Clinic Psihiatrie; -1 post Asistent 
medical debutant- S-Sectia VII 
Clinic Psihiatrie; -1 post Asistent 
medical- PL- Sectia Clinica I 
Psihiatr ie ;  -1  post  Asistent 
medical- PL- Secţia Clinica III 

Psihiatr ie ;  -1  post  Asistent 
medical- PL- Secţia VII Clinic 
Psihiatr ie ;  -1  post  Asistent 
medical- PL- Secţia IX Clinic 
Psihiatrie; -2 posturi Asistent 
medical- PL- Secţia XI Psihiatrie; 
-1 post Asistent medical- PL- 
Secţia XII Psihiatrie; -1 post Asis-
tent medical- PL- Secţia XIII 
Psihiatrie; -2 posturi Asistent 
medical- PL- Secţia XV Psihiatrie; 
-10 posturi Asistent medical- PL- 
Camera de Gardă Psihiatrie Pedi-
atrică; -3 posturi Asistent medical 
(EEG)- PL- Sectia Clinica Neuro-
logie Pediatrică; -1 post Asistent 
medical- PL- Compartiment Recu-
perare Neuro-Psiho-Motorie; -1 
post Asistent medical- PL- Ambu-
latoriu Integrat Cabinet Orto-
pedie; 
-1 post Asistent medical- PL- 
Camera de Garda Neurologie 
Pediatrică;  -1 post Asistent 
medical- S- Secţia Clinica Neuro-
logie Pediatrică; -1 post Asistent 
medical principal- PL- Secţia 
Clinica II Psihiatrie;-1 post Asis-
tent medical principal- PL- Secţia 
Clinica IV  Psihiatrie;-1 post 
Psiholog practicant S- Secţia 
Clinica II Psihiatrie; -1 post 
Psiholog practicant S- Secţia 
Clinica Psihiatrie Pediatrică; -1 
post Psiholog Specialist S- Secţia 
Clinica Psihiatrie Pediatrica; -1 
post Asistent social S- Secţia XVII 
Psihiatrie Toxicomanie; -1 post 
Logoped S- Secţia Clinica Psihia-
trie Pediatrică; -1 post Kinetotera-
peut S- Compartiment Recuperare 
Neuro-Psiho-Motorie. Condiţii 
generale de înscriere la concurs: a) 
are cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c) are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d) 
are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; f) îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; g) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabi-

litarea. Conditii specifice de 
inscriere la concurs: Pentru postu-
rile de Asistent Medical Principal 
Generalist (PL) -diploma de scoala 
sanitara postliceala; -certificat de 
membru OAMGMAMR însoţit de 
aviz  și adeverinţa de înscriere la 
concurs  eliberată de OAMG-
M A M R  c o n f o r m  H o t ă r â r i i 
35/2015 a OAMGAMR; -certificat 
care atestă dobândirea gradului 
principal; -5 ani vechime în speci-
alitate. Pentru posturile de Asis-
tent Medical Generalist (PL): 
-diploma de școala sanitară postli-
ceală; -certificat de membru 
OAMGMAMR insotit de aviz  și 
adeverinţa de înscriere la concurs  
e l i be ra tă  de  OAMGMAMR 
conform Hotărârii 35/2015 a 
OAMGAMR; -6 luni vechime în 
specialitate. Pentru posturile de 
Asistent Medical Generalist (S): 
-diploma de licenţă în specialitate; 
-certificat de membru OAMG-
MAMR însoţit de aviz  și adeve-
rinţa de înscriere la concurs  
e l i be ra tă  de  OAMGMAMR 
conform Hotărârii 35/2015 a 
OAMGAMR; -6 luni vechime în 
specialitate. Pentru posturile de 
Asistent Medical Debutant Gene-
ralist (S): -diploma de licenţă în 
specialitate;-certificat de membru 
OAMGMAMR și adeverinţa de 
înscriere la concurs  eliberată de 
OAMGMAMR conform Hotărârii 
35/2015 a OAMGAMR; -fara 
vechime în specialitate. Pentru 
posturile de Asistent Medical 
Genera l i s t  Debutant  (PL) : 
-diploma de școală sanitară postli-
ceală; -certificat de membru 
OAMGMAMR  și adeverinţa de 
înscriere la concurs eliberată de 
OAMGMAMR conform Hotărârii 
35/2015 a OAMGAMR; -fara 
vechime în specialitate. Pentru 
postul de Psiholog Specialist –
Secţia Clinica Psihiatrie Pedia-
trică: -diploma de licenţă în 
specialitate; -examen de grad 
specialist;-4 ani vechime în specia-
litate în sectorul sanitar; -atestat 
psiholog clinician specialist 
autonom eliberat de Colegiul 
ps iho log i lo r  d in  România ; 
-formare/ acreditare într-o tehnică 
comportamentală specifică copi-
ilor cu TSA conform legii 151/2010 
și normelor de aplicare din 2016. 
Pentru posturile  de Psiholog Prac-
ticant: -diploma de licenţă în 
specialitate; -1  an vechime ca 
psiholog stagiar; -atestat psiholog 
clinician practicant autonom 
eliberat de Colegiul psihologilor 
din România; Pentru postul de 
Logoped: -diploma de licenţă în 
specialitate (psihologie, psihope-
dagogie); -1 an vechime în specia-
litate; -curs formare profesională 
sau master în Terapia tulburărilor 

de limbaj (logopedie); -atestat 
liberă practică eliberat de Colegiul 
psihologilor din România. Pentru 
p o s t u l  d e  K i n e t o t e r a p e u t : 
-diploma de licenţă în specialitate; 
-6 luni vechime în specialitate; 
-certificat de membru avizat 
pentru anul în curs al Colegiul 
fizioterapeutilor din România. 
Pentru postul de Asistent Social 
(S): -studii superioare de lungă 
durată, specializarea asistenţă 
socială, absolvite cu diplomă de 
licenţă, in cadrul unei instituţii de 
învăţământ superior acreditată/ 
autorizată;-certificat de membru 
avizat pentru anul în curs al Cole-
giului Asistenţilor Sociali; -6 luni 
vechime în specialitate. Concursul 
se va desfășura la sediul spitalului 
Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” astfel: proba 
scrisă în data de 03.02.2020, înce-
pând cu ora 08.30 iar proba 
interviu în data de 07.02.2020  
începând cu ora 08.30; ora și sala 
de desfășurare a concursurilor 
(proba scrisă și proba de interviu) 
vor fi anunţate pe site-ul www.
spital-obregia.ro în data de 
29.01.2020, respectiv 05.02.2020. 
Perioada de înscriere  va f i 
13.01.2020- 27.01.2020 ora 15:00, 
dosarul de concurs urmând să fie 
depus la sediul Spitalului Clinic de 
Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru 
Obregia”,  Serviciul  Resurse 
Umane. Înscrierea candidaţilor se 
va face pe post, cu respectarea 
condiţiilor generale si specifice de 
înscriere la concurs publicate pe 
site-ul spitalului www.spital-
obregia.ro și pe posturi.gov.ro. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon  0770433540 sau 
021.334.42.66 interior 319 sau 451.

l Spitalul Clinic de Psihiatrie 
“Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
organizeaza, in conformitate cu 
prevederile  Hotărârii  nr. 286/2011 
si Ordinului 1470/2011, concurs 
pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi vacante:-2 posturi Regis-
trator medical- M- Serviciul de 
Statistică și Informatică Medicală; 
-3 posturi Registrator medical 
debutant- M- Serviciul de Statistică 
și Informatică Medicală;  -2 posturi 
Infirmier debutant- M/G- Secţia 
Clinica I Psihiatrie; -2 posturi Infir-
mier debutant- M/G- Secţia Clinica 
III Psihiatrie; -2 posturi Infirmier 
debutant- M/G- Secţia Clinica IV  
Psihiatrie; -2 posturi Infirmier 
debutant- M/G- Secţia Clinica 
Psihiatrie Pediatrică; -1 post Infir-
mier debutant- M/G- Secţia X 
Psihiatrie; -1 post Infirmier debu-
tant- M/G- Secţia XI Psihiatrie; -1 
post Infirmier debutant- M/G- 
Sectia XIII Psihiatrie; -2 posturi 
Infirmier debutant- M/G- Sectia 

XIV PSihiatrie; -4 posturi Infirmier 
debutant- M/G- Camera de Gardă 
Psihiatrie Pediatrică; -1 post  Infir-
mier -M/G- Sectia Clinica II Psihia-
trie; -1 post Infirmier- M/G- Sectia 
Clinica III Psihiatrie; -1 post Infir-
mier- M/G- Secţia XII Psihiatrie; -1 
post Infirmier- M/G- Secţia XVII 
Psihiatrie Toxicomanie; -1 post 
Infirmier-  M/G- Secţia VII Clinic 
Psihiatrie; -1 post Infirmier- M/G- 
Secţia XI Psihiatrie;  -2 posturi 
Infirmier- M/G- Camera de Gardă 
Psihiatrie Pediatrică; -2 posturi 
Îngrijitor- M/G- Secţia VI Clinic 
Psihiatrie; -1 post Îngrijitor- M/G- 
Secţia IX Clinic Psihiatrie; -1 post 
Îngrijitor- M/G- Secţia XII Psihia-
trie; -1 post Îngrijitor- M/G- Secţia 
XIII Psihiatrie; -4 posturi Îngrijitor- 
M/G- Camera de Gardă Psihiatrie 
Adulţi; -4 posturi Îngrijitor- M/G- 
Camera de Gardă Psihiatrie Pedia-
trică. Conditii generale de înscriere 
la concurs: a) are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c) are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d) 
are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; f) îndeplinește condiţiile 
de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau 
a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Conditii specifice 
de inscriere la concurs: Pentru 
posturile de Registrator Medical: 
-diploma de bacalaureat; -certificat 
curs operare PC;-6 luni vechime în 
specialitate. Pentru posturile de 
Registrator Medical Debutant: 
-diploma de bacalaureat; -certificat 
curs operare PC. Pentru posturile 
de Infirmier: a. școala generală; b) 
curs infirmiere organizat de 
O.M.G.M.A.M.R. sau curs de infir-
mier organizat de furnizori autori-
zaţi  de Ministerul  Muncii  ș i 
Ministerul Sănătăţii. c) 6 luni 
vechime în specialitate. Pentru 
posturile de Infirmier Debutant: a) 
școala generală; b) curs infirmiere 
organizat de O.M.G.M.A.M.R. sau 
curs de infirmier organizat de furni-
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zori  autorizaţi de Ministerul 
Muncii şi Ministerul Sănătăţii. 
Pentru posturile de Îngrijitor: 
-şcoala generală; Concursul se va 
desfăşura la sediul spitalului Clinic 
de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” astfel: proba scrisă în 
data de 04.02.2020, începând cu 
ora 08.30 iar proba interviu în data 
de 10.02.2020  începând cu ora 
08.30; ora şi sala de desfăşurare a 
concursurilor (proba scrisă şi proba 
de interviu) vor fi anunţate pe 
site-ul www.spital-obregia.ro în 
data de 29.01.2020, respectiv 
05.02.2020. Perioada de înscriere va 
fi 13.01.2020- 27.01.2020 ora 15:00, 
dosarul de concurs urmând să fie 
depus la sediul Spitalului Clinic de 
Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru 
Obregia”,  Servic iul  Resurse 
Umane. Înscrierea candidaţilor se 
va face pe post, cu respectarea 
condiţiilor generale şi specifice de 
inscriere la concurs publicate pe 
site-ul spitalului www.spital-
obregia.ro şi pe posturi.gov.ro. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon  0770433540 sau 
021.334.42.66 interior 319 sau 451.

CITAŢII
l Numitul Bandula Piedon cu 
domiciliul necunoscut este citat la 
Judecatoria Turda la data de 
23.01.2020 in calitate de parat in 
Dosarul nr.902/328/2019.

l Greta Dumitru, Greta Dumitru 
Senior, Vana Vasile lui Iounas toti 
cu domiciliul necunoscut sunt 
citati la Judecatoria Turda in data 
de 10.02.2020 in calitate de parati 
in Dosar c.nr.8179/328/2019.

l Subsemnaţii Marinescu I. Maria 
şi Matei Viorica în calitate de 
reclamante cheamă în instanţă pe 
numitul Micescu Octavian Costin 
la Judecătoria Ploieşti, în dosarul 
nr.2580/280/2007, in data de 
16.01.2020, ora 08.30.

l Numita Lungu Vasilica sunteți 
chemată la Judecătoria Iaşi în 
dos. nr. 31445/245/2018 având ca 
obiect partaj, camera sala 3, 
complet C22, pe data de 28 ianu-
arie  2020, ora 8.30, în calitate de 
pârât în proces cu Rusu Florin, 
Rusu Gabi Marian şi Rusu Dorin 
în calitate de reclamanți.

l Se citeaza numitii Rogozea 
Georgel si Rogozea Anca pentru 
data de 27.01.2020, ora 9.00, in 
calitate de paratii, la Judecatoria 
Arad ,  sa la  145  in  dosaru l 
16.448/55/2019, in proces cu 
Waldemar Steimer, avand ca 
obiect intabulare casa.
l Se citează numita Căprişoară 

Marina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Răteşti, sat 
Tigveni, bl. 28, ap. 8, judeţul 
Argeş,  pentru termenul din 
05.02.2020, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 2682/828/2019 aflat pe 
rolul Judecătoriei Topoloveni 
(Argeş), având ca obiect „stabilire 
domiciliu minor şi exercitarea 
autorităţii părinteşti”.

l Subsemnata, Cristina Michaela 
Florescu, fiica defunctului Mihai 
Dumitriu, decedat la 12 septem-
brie 2015, cu ultimul domiciliu în 
strada Codrescu, nr.9, bloc C3, 
apartament 12, anunț moştenitorii 
că dezbaterea succesiunii va avea 
loc în data de 17 ianuarie 2020, 
ora 10.00, la biroul notarial public, 
notar Manuela Pohoață, B-dul.
Copou, 42A, Iaşi, România.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului. Unitatea adminis-
trativ-teritorială Robeasca din 
județul Buzău anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru UAT Robeasca înce-
pând cu data de 15.01.2020, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Robeasca conform: 
„Legii cadastrului şi publicității 
imobiliare nr.7/1996 republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare”. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Robeasca şi pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară: http://
www.ancpi.ro/pnccf_docs/?-
dir=Buzau.

l SC Chedor Imobiliare SRL, 
având sediul în Bucureşti, sector 
2, Bd.Dimitrie Pompeiu, nr.10, 
titular al planului PUZ „Bd.Dimi-
trie Pompeiu, nr.10, sector 2- 
c o m p l e x  r e z i d e n ţ i a l 
2S+P+14E+19E+E20r”, anunţă 
publicul interesat asupra parcur-
gerii etapei de încadrare in cadrul 
şedinţei Comitetului Special 
Constituit din data de 09.01.2020, 
urmând ca planul/programul sa 
fie supus procedurii de adopare 
fără aviz de mediu. Comentarii 
privind decizia etapei de încadrare 
se primesc în scris la sediul APM 
Bucureşti, în termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea 
anunţului.

SOMAŢII
l Avand in vedere ca prin 
sentinta civil ace face obiectul 
dosarului nr. 16031/55/2019 al 
Judecatoriei Arad, reclamantul 

Suciu Cosmin Mihaita solicita 
dobandirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate private 
asupra imobilului inscris in CF 
304393 Sagu, nr. vechi 335 Fiscut, 
nr. top. 233-234 compus din teren 
intravilan in suprafata de 2880 
mp, situate admninistrativ in 
Fiscut nr. 119 (135), jud. Arad, 
imobilul asupra caruia in cartea 
funciara sunt mentionati ca 
proprietari tabulari numitele 
Roman Rozalia (nascuta Avram) 
decedata la data de 21.09.1986 in 
Fiscut, jud. Arad si Siclovan 
Emilia (casatorita Mihai) dece-
data la data de 18.09.1997 in 
bucuresti. Invitam pe cei interesati 
sa faca opozitie fata de aceasta 
actiune, in termen de o luna de la 
afisarea prezentei somatii, in caz 
contrar urmand a se trece la jude-
carea cauzei. Termen de judecata 
fixat in cauza: 30.01.2020- ora 
08:30, sala 146.

l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.
nr.2609/246/2019. Petenta Ţucra 
Silvia domiciliată în Gurba nr.478 
solicită înscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune, 
prin joncţiunea posesiilor, asupra 
imobilului identificat în c.f. 
308620 Şicula (provenit din 
c . f . 1 1 2 9  G u r b a )  n r. t o p . 
876/a.4.2/63 intravilan în supr. de 
1439 mp. imobil asupra căruia 
figurează ca proprietar pârâtul 
Tira Pavel cu domiciliul necu-
noscut cu termen de judecată 
26.02.2020 la Judecătoria Ineu. 
Petenta susţine că foloseşte acest 
imobil,împreună cu antecesorii, de 

peste 75 de ani în mod continuu, 
paşnic, public şi sub nume de 
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt 
somaţi să depună de îndată 
opoziţie la Judecătoria Ineu deoa-
rece în caz contrar în termen de 30 
de zile de la ultima publicaţie se 
va proceda la rezolvarea cererii.

l  P r i n  S e n t i n ț a  c i v i l ă 
nr.1846/2019, pronunțată la data 
de 01.10.2019, de către Judecă-
toria Hârlău, în dosarul nr. 
2799/239/2017, s-a hotărât: 
Admite acțiunea formulată de 
reclamanta Barliba Aneta în 
contradictoriu cu pârâții Ungu-
reanu Vasile, Ungureanu Ioan, 
Ungureanu Constantin, Cap 
Mare Elena, Nistor Constantin, 
Nistor Ion, Nistor Vasile, Nistor 
Grigore, Ungureanu Dumitru, 
Ionita Maria, Corban Fănica, 
Fagateanu Mihaela, Vărzari 
Minodora, Vărzari Aurel, Apetrei 
Mihai, Apetrei Mihaela, Ungu-
reanu Ştefan şi  Ungureanu 
Dumitru, astfel cum a fost preci-
zată. Constată că, după defunctul 
Ungurianu Ioan, au calitatea de 
moştenitori legali Ungureanu 
Vasile, Ungureanu Ion, Ungu-
reanu Constantin, Cap Mare 
Elena, în calitate de descendenți 
de gradul I (fiii şi fiice), având 
fiecare câte o cotă parte ideală 
din moştenire de 1/5, precum şi 
Nistor Constantin, Nistor Ion, 
Nistor Vasile şi Nistor Grigore, în 
calitate de descendenți de gradul 
II (nepoți de pe fiica Nistor 
Paraschiva), având împreună o 
cotă parte ideală din moştenire de 

1/5 (câte 1/20 fiecare). Constată 
că, după defunctul Ungureanu 
Dumitru, au calitatea de moşteni-
tori legali Ungureanu Dumitru, 
Ionita Maria, Corban Fănica şi 
Fagateanu Mihaela, în calitate de 
descendenți de gradul I (fii şi 
fiice), având fiecare câte o cotă 
parte ideală din moştenire de 1/4. 
Constată că, după defuncta 
Varzari Maria, au calitatea de 
moştenitori legali Varzari Mino-
dora şi Varzari Aurel, în calitate 
de descendenti de gradul I (fiica 
si fiu), având fiecare câte o cotă 
parte ideală din moştenire de 1/3, 
precum şi Apetrei Mihai şi 
Apetrei Mihaela, în calitate de 
descendenți de gradul II (nepoți 
de pe fiica Dolhascu Rodica), 
având împreună o cotă parte 
ideală din moştenire de 1/3 (câte 
1/6 fiecare). Constată că, după 
defunctul Ungureanu Vasile, au 
calitatea de moştenitori legali 
Ungureanu Ştefan şi Ungureanu 
Dumitru, în calitate de descen-
denți de gradul I (fii), având 
fiecare câte o cotă parte ideală 
din moştenire de 1/2. În baza 
art.453 C.proc.civ., ia act de 
faptul că nu s-au solicitat cheltu-
ieli de judecată în cauză. Cu 
drept de apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare. Cererea şi 
motivele de apel se vor depune la 
Judecătoria Hârlău, sub sancți-
unea nulității, conform art.471 
alin.1 C.proc.civ. Pronunțată, 
conform art. 396 alin.2 C.proc.
civ., azi 01.10.2019. Presedinte, 
Grefier.
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l Somaţie emisă la 10.01.2020. 
Aducem la cunoştinţa celor inte-
resaţi să facă opoziţie în dosarul 
nr. 926/297/2019 al Judecătoriei 
Săveni, cu termen la 06.02.2020, 
având ca obiect acţiune în consta-
tare, formulată de reclamantul 
Patache Gheorghiţă, prin care 
solicită dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune a 
suprafeţei de 15.800mp teren 
extravilan arabil, situat în com. 
Vorniceni, Tarlaua Cînepişte, 
având vecinătăţile: E- Leampăr 
Dumitru şi N- Jijie Ştefan.

LICITAŢII
l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă,  în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Bod, cu sediul 
în str.Şcolii, nr.139, sat Bod, 
comuna Bod, județul Braşov, 
te lefon :  0268 .283 .099 ,  fax : 
0268.283.190, e-mail: registra-
tura@primariabod.ro, cod fiscal: 
4777213. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: teren, 
proprietate privată a Comunei 
Bod, identificat astfel: -nr.cadas-
tral: CF 104780, situat în intra-
vilan, zona străzii Crucii, cu acces 
direct la drum, în suprafață de 
4 2 5 m p ,  c o n f o r m  H C L 
198/28.11.2019 şi temeiului legal: 
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini.  3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin cerere, la sediul 
instituției. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul 
vânzătorului de la care pot obține 
un exemplar din documentația de 
atribuire: de la Registratura 
Primăriei Comunei Bod, str.
Şcolii, nr. 139, sat Bod, comuna 
Bod, județul Braşov, de luni până 
joi, între orele 09.00-15.00. 3.3. 
Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor OUG nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ: 
Fără costuri. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
29.01.2020, ora 10.00. 4. Infor-
mați i  pr ivind oferte le :  4 .1 . 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 03.02.2020, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Bod, 

str.  Şcolii ,  nr.  139, sat Bod, 
comuna Bod, județul Braşov. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: într-un 
singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedința publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
06.02.2020, ora 10.00, Primăria 
Comunei Bod, str.Şcolii, nr.139, 
sat Bod, comuna Bod, județul 
Braşov. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa 
de e-mail aIe instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Braşov, B-dul 15 Noiembrie, 
nr.45, Braşov, județul Braşov, 
te lefon :  0268 .419 .615 ,  fax : 
0268.418.054, e-mail: trbrasov@
just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
09.01.2020.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Oraşului Cajvana, cu 
sediul în str.Principală, nr.864, 
Oraşul Cajvana, județul Suceava, 
telefon 0230.539.222 interior 17, 
f a x  0 2 3 0 . 5 3 9 . 2 2 2 ,  e - m a i l : 
primaria_cajvana@yahoo.com, 
cod fiscal 4441166. 2.Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închi-
riat: apartament -etajul 3, compus 
din: 1 cameră, baie şi bucătărie, în 
suprafață totală de 33,78mp, 
situat în Clădirea „Servicii 
Publice”, ce aparține domeniului 
public al Oraşului Cajvana, 
județul Suceava, conform HCL 
59/17.12.2019 şi temeiului legal: 
O.U.G.57/03.07.2019. 3. Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, direct de la 
Primăria Oraşului Cajvana, str.
Pr incipală ,  nr.864,  județul 
Suceava, telefon 0230.539.222, 
f a x  0 2 3 0 . 5 3 9 . 2 2 2 ,  e - m a i l : 
primaria_cajvana@yahoo.com. 
3.2.Denumirea şi  datele de 
contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
buire: Compartimentul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei 
Oraşului Cajvana, Str.Principală, 

n r. 8 6 4 ,  j u d e ț u l  S u c e a v a . 
3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 
Fără costuri, de la sediul institu-
ției. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 31.01.2020, 
ora 14.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 03.02.2020, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse  o fe r t e l e :  Pr imăr ia 
Oraşului Cajvana, str.Principală, 
nr.864, județul Suceava. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar, în plic sigilat. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 04.02.2020, ora 10.00, la 
s ed iu l  Pr imăr i e i  Oraşu lu i 
Cajvana, nr.864, județul Suceava. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail aIe 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul  Suceava,  Sectia 
Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Suceava, str.Ştefan cel 
Mare, nr. 62, Suceava, județul 
Suceava, telefon 0230.522.296, 
fax 0230.522.296, e-mail: trsv-ar-
hcont@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 09.01.2020.

l Spitalul Municipal Câmpulung, 
cu sediul în municipiul Câmpu-
lung, județul Argeş, strada Doctor 
Costea, nr. 8, cod de identificare 
fiscală: 4756466, reprezentat prin 
manager ec.Alexe Nicolae, în 
temeiul OUG nr. 57/2019, organi-
zează licitație publică pentru 
închirierea următoarelor spații: 
-2mp la parterul blocului central al 
Spitalului Municipal Câmpulung, 
strada Doctor Costea, nr.8, județul 
Argeş, în vederea amplasării unui 
aparat de preparare băuturi calde; 
-32,50mp în cadrul ambulatoriului 
de specialitate din strada Poenaru 
Bordea, nr.12, județul Argeş, 
pentru desfăşurare activități 
conexe actului medical (cabinet 
psihologie); -74,97mp în cadrul 
ambulatoriului de specialitate din 
strada Poenaru Bordea, nr.12, 
județul Argeş, pentru desfăşurare 
activități medicale. Documentația 
de atribuire poate fi pusă la dispo-
ziția persoanelor interesate contra/
cost, respectiv 200Lei, pe bază de 
chitanță, achitată la serviciul 
financiar contabilitate, la sediul 
Spitalului Municipal Câmpulung, 
județul Argeş, strada Doctor 
Costea, nr. 8. Relații suplimentare 
la Compartiment Juridic/Achiziții 

Contractare, telefon: 0248.510.100, 
interior: 130, persoane de contact: 
consilier juridic Florea Petrina, 
inginer Stoica Virgil. Data-limită 
de solicitare a clarificărilor de 
către ofertanți este 27.01.2020. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor este 10.02.2020, ora 12.00, la 
sediul  Spitalului  Municipal 
Câmpulung, județul Argeş, strada 
Doctor Costea, nr.8. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, 
semnat de către ofertant. Şedința 
publică se va desfăşura în data de 
10.02.2020, ora 13.00. Soluționarea 
eventualelor litigii se va face în 
conformitate cu legislația în 
vigoare privind contenciosul admi-
nistrativ.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Letca, comuna 
Letca, nr.272, județul Sălaj, 
telefon/fax: 0260.634.643, e-mail: 
primarialetca@yahoo.com, cod 
fiscal 4495158. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: teren 
extravilan în suprafață de 3,00ha, 
situat în zona „Carieră calcar”, 
bun aparținând domeniului public 
al Comunei Letca, înscris în 
Cartea Funciară nr.50311, în 
vederea amplasării de adăposturi 
mobile pentru animale, în baza 
HCL nr. 32/26.09.2019 şi OUG 
57/03.07.2019.  3 .Informați i 
privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Registratură. 
3.2.Denumirea şi datele de contact 
ale serviciului/compartimentului 
din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din 
documentaț ia  de  atr ibuire : 
Compartimentul Registratură din 
cadrul Primăriei Comunei Letca, 
nr.272, județul Sălaj. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019, privind Codul admi-
nistrativ: 15 Lei /exemplar, se 
achită numerar la casieria Primă-
r i e i  C o m u n e i  L e t c a . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 23.01.2020, ora 
10.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 03.02.2020, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 

ofertele: Primăriei Comunei Letca, 
nr. 272, județul Sălaj, Comparti-
mentul Registratură. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar original, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi 
unul interior. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
05.02.2020, ora 12.00, Primăria 
Comunei Letca, nr.272, județul 
Sălaj .  6.Denumirea,  adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa 
de e-mail aIe instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele  pentru ses izarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Sălaj, strada T.Vladimirescu, 
nr.12, Zalău, județul Sălaj, telefon: 
0260.611.085, fax: 0260.611.551, 
e-mail: trsj@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 09.01.2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional 
transport persoane în regim de 
taxi, pe numele Tălpigă Octavian, 
din Piteşti - Argeş, eliberat de 
A.R.R. Argeş. Se declară nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
aferent sediului social pentru 
Romconsulting Solutions SRL, 
J23/4/2016,  CUI:  17068590, 
Popeşti-Leordeni, județul Ilfov, 
Drumul Fermei, nr.1050, tarla 55/8, 
parcela 12 şi 13. Îl declarăm nul.

l Titularei, Popescu Ioana-Ade-
lina, i s-au furat documentele de 
identitate în data de 08.01.2020, 
inclusiv legitimația de student şi 
carnetul, de la master, de la Facul-
tatea de Comunicare şi Relații 
Publ ice  d in  cadrul  SNSPA. 
Tel.0799.584.442.

l Pierdut Carnet Expert Contabil 
emis de CECCAR filiala Braşov, 
nr.38226/2010, pe numele Spătaru 
T. Anca Andreia. Îl declar nul.

l Pierdut carnet de student 
Bardas Diana-Andreea, Universi-
tatea de Arte din  Cluj-Napoca.

l SC Dollceria A&B Exim SRL, 
cu sediul în Bucureşti, sector 1, str.
Popa Savu, nr.44, ap.1, înregistrată 
c u  n r .  J 4 0 / 1 0 7 5 5 / 2 0 1 0 , 
CUI:27680529, declar nul Certifi-
catul de Înregistrare sediul social.

l Declar pierdut certificat de 
pregătire profesională a conducă-
torului auto cu seria 0350413000 
emis de A.R.R. pe numele Răcaru 
Emil Gabriel şi îl declar nul.


