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

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Societatea ScenArt cu sediul in Deva str 
Avram Iancu Bl H3 parter, tel 0724012645, 
email: crsky@protonmail.com , angajam 
actor debutant studii superioare. phone: 
0724012645.

l Primăria Glina -Ilfov organizează în data 
de 07.02.2019 concurs recrutare pentru 1 
post de şofer. Detalii la 021.467.12.14.

l Şcoala Gimnazială nr.128, cu sediul în 
strada Ion Creangă nr.6, sector 5, organi-
zează concurs pentru următoarele posturi 
vacante, în data de 11.02.2019: -1 post 
paznic cu atestat. Pentru relaţii suplimen-
tare puteţi suna la telefonul Şcolii Gimna-
ziale nr.128: 021.4102219.

l Hotel Sunrise, localitate Crişan, 
județul Tulcea angajează: Ospătar, 
Barman-preparator, Bucătar specialitate 
vegetarian, Şef recepție, Cameristă hotel, 
Maseur, Îngrijitor spații hoteliere. Candi-
dații pot depune Curriculum Vitae pe 
adresa de email: office@dinamic-con-
struct.com. Cerințe: Studii medii/califi-
care, cunoaşterea limbii engleze nivel 
mediu, capacitate de organizare şi plani-
ficare a activităților curente. Beneficii: 
pachet salarial atractiv, mediu de lucru 
plăcut şi profesionist. Toate candidaturile 
vor fi analizate cu obiectivitate şi în 
deplină confidențialitate. Interviul se va 
susține în data de 17 ianuarie 2019 la 

sediul firmei. Relații suplimentare la 
telefon 0748.870.412.

l Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 
Locale Sector 6 anunţă organizarea concur-
sului pentru ocuparea funcţiilor  publice de 
execuţie vacante, respectiv: •1 post 
inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul Serviciului Constatare Impu-
nere Persoane Fizice Centrul 2; •1 post 
referent, clasa III, grad profesional supe-
rior, în cadrul Compartimentului Încasări 
Centrul 2 din subordinea Serviciului 
Constatare Impunere Persoane Fizice 
Centrul 2; •1 post inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, în cadrul Comparti-
mentului Încasări Centrul 3 din subordinea 
Serviciului Constatare Impunere Persoane 
Fizice Centrul 3; •1 post referent, clasa III, 
grad profesional debutant, în cadrul Biro-
ului Informare Debite, Încasări Persoane 
Fizice și Evidență Amenzi– Centrul 5; •1 
post inspector, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Biroului Prelucrarea 
Automată a Datelor. Desfăşurarea concur-
sului: •Proba suplimentară de verificare a 
cunoştinţelor de operare pe calculator– 
nivel avansat- 12.02.2019, ora 10.00; •Proba 
scrisă– 14.02.2019, ora 10.00; •Interviul– 
data şi ora vor fi comunicate ulterior. Locul 
organizării probei suplimentare şi a probei 
scrise: sediul D.G.I.T.L Sector 6, situat în 
Str. Drumul Taberei, nr.18, Sector 6, Bucu-
reşti. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la data apari-
ției anunțului în Monitorul Oficial al Româ-

niei, Partea a III a, respectiv în intervalul 
11.01.2019– 30.01.2019. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor de 
concurs: -adresa de corespondență– Str. 
Drumul Taberei, nr.18, Sector 6, Bucureşti; 
-telefon/ fax- 021.413.77.90/ 021.413.77.89; 
- t e l e fon  B i rou l  Resurse  Umane  - 
0374.817.720; -e-mail: biroul.resurseu-
mane@taxelocale6.ro; -persoană de contact: 
Gheorghe Alina- Inspector, Biroul Resurse 
Umane. Selecția dosarelor de concurs are 
loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expi-
rarea termenului de depunere a dosarelor, 
respectiv 06.02.2019 şi rezultatul acesteia se 
va afişa la sediul instituției şi pe pagina de 
internet www.taxelocale6.ro. Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile prevă-
zute de art.54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Dosarul de înscriere depus de 
către candidați la concurs, va conține în 
mod obligatoriu următoarele documente: a) 
formularul de înscriere (disponibil şi pe 
site-ul instituţiei); b) curriculum vitae, 
modelul comun european; c) copia actului 
de identitate; d) copii ale diplomelor de 
studii, certificatelor şi altor documente care 
atestă efectuarea unor specializări şi perfec-
ționări; e) copia carnetului de muncă şi 
după caz, a adeverinței eliberate de anga-
jator pentru perioada lucrată, care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării funcției 
publice; f) copia adeverinței care atestă 
starea de sănătate corespunzătoare, elibe-

rată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al 
candidatului; g) cazierul judiciar; h) decla-
rația pe propria răspundere sau adeverința 
care să ateste calitatea sau lipsa calității de 
lucrător al Securității sau colaborator al 
acesteia. Actele mai sus menționate, se 
prezintă în copii legalizate sau copii însoțite 
de documente originale şi se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către secre-
tarul comisiei de concurs. Condițiile de 
participare la concurs, bibliografia şi atribu-
țiile prevăzute în fişa postului, se afişează la 
sediul D.G.I.T.L. Sector 6 şi pe pagina de 
internet www.taxelocale6.ro. Condițiile de 
participare pentru postul de inspector, clasa 
I, grad profesional debutant- Serviciul 
Constatare Impunere Persoane Fizice 
Centrul 2: -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în ştiinţe econo-
mice; -Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice de 
execuție, inspector- grad profesional debu-
tant- nu este cazul; -Cunoştințe de operare 
pe calculator- nivel avansat. Condițiile de 
participare pentru postul de referent, clasa 
III, grad profesional superior- Comparti-
mentul Încasări Centrul 2 din subordinea 
Serviciului Constatare Impunere Persoane 
Fizice Centrul 2: -Studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției publice de 
execuție, referent- grad profesional supe-

rior- minim 7 ani; -Cunoştințe de operare pe 
calculator- nivel avansat. Condițiile de 
participare pentru postul de inspector, clasa 
I, grad profesional debutant- Comparti-
mentul Încasări Centrul 3 din subordinea 
Serviciului Constatare Impunere Persoane 
Fizice Centrul 3: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul fundamental ştiințe sociale; 
-Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice de execuție, 
inspector- grad profesional debutant– nu 
este cazul; -Cunoştințe de operare pe calcu-
lator- nivel avansat. Condițiile de partici-
pare pentru postul de referent, clasa III, 
grad profesional debutant- Biroul Infor-
mare Debite, Încasări Persoane Fizice şi 
Evidență Amenzi- Centrul 5: -Studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării func-
ției publice de execuție, referent- grad 
profesional debutant- nu este cazul; 
-Cunoştințe de operare pe calculator- nivel 
avansat.  Condițiile de participare pentru 
postul de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant- Biroul Prelucrarea Automată a 
Datelor: -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în ştiințe ingine-
reşti sau ştiinţe economice; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice de execuție, inspector- grad 
profesional debutant- nu este cazul; 
-Cunoştințe de operare pe calculator- nivel 
avansat.

l Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 
Locale Sector 6 anunţă organizarea concur-
sului pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacantă, respectiv: •1 
post inspector, clasa I, grad profesional 
principal, în cadrul Serviciului Inspecție 
Fiscală; Desfășurarea concursului: •Proba 
scrisă- 28.01.2019, ora 10.00; •Interviul– 
data şi ora vor fi comunicate ulterior. Locul 
organizării probei scrise: sediul D.G.I.T.L 
Sector 6, situat în Str. Drumul Taberei, 
nr.18, Sector 6, Bucureşti. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen de 8 
zile de la data apariției anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III a, 
respect iv  în intervalul  11.01.2019- 
18.01.2019. Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: -adresa de 
corespondență- Str. Drumul Taberei, nr.18, 
Sector  6 ,  Bucureşt i ;  - te lefon/  fax- 
021.413.77.90/ 021.413.77.89; -telefon 
Biroul Resurse Umane- 0374.817.720; 
-e-mail: biroul.resurseumane@taxelocale6.
ro; -persoană de contact: Gheorghe Alina- 
Inspector, Biroul Resurse Umane. Selecția 
dosarelor de concurs are loc în termen de 1 
zi lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a dosarelor, respectiv 21.01.2019 
şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul 
instituției şi pe pagina de internet www.
taxelocale6.ro. Candidații trebuie să înde-
plinească condițiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcțio-
narilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Dosarul de 
înscriere depus de către candidați la 
concurs, va conține în mod obligatoriu 
următoarele documente: a) formularul de 
înscriere (disponibil şi pe site-ul instituţiei); 
b) curriculum vitae, modelul comun euro-
pean; c) copia actului de identitate; d) copii 
ale diplomelor de studii, certificatelor şi 
altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecționări; e) copia carne-
tului de muncă şi după caz, a adeverinței 
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eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă 
și, după caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcției publice; f) copia 
adeverinței care atestă starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului; g) cazi-
erul judiciar; h) declarația pe propria 
răspundere sau adeverința care să ateste 
calitatea sau lipsa calității de lucrător al 
Securității sau colaborator al acesteia. 
Actele mai sus menționate, se prezintă în 
copii legalizate sau copii însoțite de docu-
mente originale și se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către secre-
tarul comisiei de concurs. Condițiile de 
participare la concurs, bibliografia și atribu-
țiile prevăzute în fișa postului, se afișează la 
sediul D.G.I.T.L. Sector 6 și pe pagina de 
internet www.taxelocale6.ro. Condițiile de 
participare pentru postul de inspector, clasa 
I, grad profesional principal- Serviciul 
Inspecție Fiscală: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă în 
știinţe economice– specializarea Finanțe și 

Bănci; -Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice de 
execuție temporar vacantă, inspector- grad 
profesional principal- minim 5 ani.

l Primăria Sectorului 6 organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea func-
ţiilor publice de execuţie vacante, astfel: •1 
post de consilier- juridic clasa I, grad profe-
sional superior din cadrul Serviciului 
Juridic şi Contencios Administrativ; •1 
post de consilier clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului 
Relaţii cu Minorităţile Etnice, Direcţia 
Generală Comunicare şi Relaţii Publice; •1 
post de consilier clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Serviciului Corp Control 
Primar, Direcţia Generală Corp Control 
Primar şi Administraţie Publică; •1 post de 
consilier clasa I, grad profesional asistent 
din cadrul Serviciului Derulare Contracte, 
Direcţia Generală Investiţii. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei Sectorului 
6, din Calea Plevnei nr. 147-149: Proba 
scrisă în data de 12.02.2019 ora 10.00. 
Interviu: data și ora vor fi comunicate ulte-
rior. Perioada de depunere a dosarelor de 
concurs: 11.01.2019– 30.01.2019. Condiţii 

generale pentru recrutare: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare. 
•Condiţii de participare pentru funcţia 
publică de execuţie de consilier- juridic 
clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Serviciului Juridic și Contencios Adminis-
trativ: 1) Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţe juridice; 2) Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 7 ani; 3) Cursuri de 
perfecţionare în domeniul juridic, respectiv, 
legalitatea actelor și contractelor publice 
sau probleme aplicate de drept sau medi-
erea, negocierea și rezolvarea conflictelor în 
domeniul administraţiei publice, absolvite 
cu certificat sau diplomă. •Condiţii de 
participare pentru funcţia publică de 
execuţie de consilier clasa I, grad profesi-
onal principal din cadrul Compartimen-
tului Relaţii cu Minorităţile Etnice, Direcţia 
Generală Comunicare şi Relaţii Publice: 1) 
Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă;  2) Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani; 3) Cursuri de 
perfecţionare în unul din domeniile: admi-
nistraţie publică sau comunicare, absolvite 
cu certificat sau diplomă. •Condiţii de 
participare pentru funcţia publică de 
execuţie de consilier clasa I, grad profesi-
onal asistent din cadrul Serviciului Corp 
Control Primar, Direcţia Generală Corp 
Control Primar şi Administraţie Publică: 1) 
Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul știinţe 
economice sau ştiinţe inginereşti; 2) 
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 1 an; 3) 
Cursuri de perfecţionare în unul din dome-
niile: administraţie publică, comunicare, 
achiziţii publice, managementul resurselor 
umane sau managementul proiectelor, 
absolvite cu certificat sau diplomă. 
•Condiţii de participare pentru funcţia 
publică de consilier clasa I, grad profesi-
onal asistent din cadrul Serviciului Deru-
lare Contracte, Direcţia Generală Investiţii: 
1) Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul știin-
ţelor economice sau ştiinţe juridice; 2) 
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 1 an; 3) 
Cursuri de perfecţionare în domeniul 
juridic sau comunicare sau administraţie 
publică absolvite cu certificat sau diplomă; 
4) Cursuri de perfecţionare în domeniul 
juridic, respectiv, legalitatea actelor și 
contractelor publice sau probleme aplicate 
de drept sau medierea, negocierea și rezol-
varea conflictelor în domeniul administra-
ţiei publice, absolvite cu certificat sau 
diplomă. Dosarele de înscriere se pot 

depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei Sectorului 6 și 
trebuie să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici cu modifică-
rile și completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia și atribu-
ţiile prevăzute în fișa postului, se afișează la 
sediul Primăriei Sectorului 6 și pe site-ul: 
www.primarie6.ro. Coordonate de contact: 
Adresa de corespondenţă: Calea Plevnei nr. 
147-149, Sector 6, Bucureşti. Telefon/ Fax: 
0376.204.438, Email: prim6@primarie6.ro. 
Persoana de contact: Enache Valentina- 
Oana- Consilier juridic, Serviciul Manage-
mentul Resurselor Umane.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Mehedinţi organizează concurs în data 
de 29.01.2019; 04.02.2019  pentru ocuparea 
unui post temporar vacant cu  încadrare pe 
perioadă determinată (până la revenirea 
titularului pe post) după cum urmează: 
Consilier (achiziţii publice) gr. II –1 post. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 din Hotă-
r âr ea  Guve rnu lu i  n r. 286 /2011  c u 
modificările și completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice și biblio-
grafia de concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială (www.ocpimh.ro www.
ancpi.ro). Relații suplimentare se obțin la 
sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi din Drobeta Turnu 
Severin str. Serpentina Roşiori nr. 1A  
Compartimentul Juridic Resurse Umane 
Secretariat şi Petiţii, telefon 0252/316874.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Mehedinţi organizează concurs în data 
de 05.02.2019; 11.02.2019 pentru ocuparea 
unor posturi vacante cu încadrare pe peri-
oada determinată de 36 de luni după cum 
urmează: Consilier cadastru gr. II- 1 post; 
Asistent registrator principal gr. II- 2 
posturi; Consilier (achiziţii publice) gr. IA- 
1 post. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 3 din 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 cu modi-
ficările și completările ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice și bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând pagina 
oficială (www.ocpimh.ro www.ancpi.ro). 
Relații suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Mehedinţi din Drobeta Turnu Severin 
str. Serpentina Roşiori nr. 1A  Comparti-
mentul Juridic Resurse Umane Secretariat 
şi Petiţii, telefon 0252/316874.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Mehedinţi organizează concurs  în 
data de 14.02.2019; 20.02.2019 pentru 
ocuparea unor posturi contractuale vacante 
pe  perioadă nedeterminată după cum 
urmează: Consilier cadastru gr. II- 1 post; 
Referent tr. I- 1 post; Asistent registrator 
principal gr. II- 1 post; Asistent registrator 
principal debutant- 1 post; Asistent regis-
trator tr. II- 1 post; Asistent registrator 
debutant- 1 post; Referent tr. II- 1 post; 

pentru BRP Baia de Aramă; Referent debu-
tant- 1 post pentru BRP Strehaia. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare. Detalii privind 
condiţiile specifice și bibliografia de concurs 
sunt disponibile accesând pagina oficială 
(www.ocpimh.ro www.ancpi.ro). Relații 
suplimentare se obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehe-
dinţi din Drobeta Turnu Severin str. 
Serpentina Roşiori nr. 1A Compartimentul 
Juridic Resurse Umane Secretariat și 
Petiţii, telefon 0252/316874.

l Primăria Orașului Murfatlar, cu sediul în 
localitatea Murfatlar,  strada Calea 
Dobrogei, numărul 1, judeţul Constanţa, în 
baza Legii nr.188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: inspector, clasa I, gradul 
profesional debutant, Compartimentul 
asistenţă socială autoritate tutelară, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime -nu este 
cazul. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -proba scrisă în data de 
11.02.2019, ora 12.00, la sediul primăriei; 
-data și ora interviului vor fi anunțate după 
proba scrisă, la sediul primăriei. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv 30.01.2019. Date 
contact: Primăria Orașului Murfatlar, calea 
Dobrogei, nr.1, telefon: 0241.234.350, fax: 
0241.234.516, e-mail: consiliu-local@prima-
ria-murfatlar.ro, web-site: www.prima-
ria-murfatlar.ro, persoană de contact: 
Zugravu Simona -consilier grad profesional 
superior.

l Primăria Comunei Măgirești, județul 
Bacău, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante de 
execuţie de: asistent medical, pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul SPAS -Cămin 
îngrijire bătrâni, sat Valea Arinilor, comuna 
Măgirești, jud.Bacău, cu respectarea preve-
derilor HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii de partici-
pare: studii de specialitate în domeniul 
sanitar/fără vechime. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Primăriei Măgirești, 
Compartiment resurse umane, până la data 
de 28.01.2019, ora 16.00. Proba scrisă are 
loc în data de 05.02.2019, ora 10.00, şi inter-
viul în data de 07.02.2019, ora 14.00, la 
sediul Primăriei Comunei Măgirești, 
județul Bacău. Persoană de contact: 
s e c r e t a r  B u c u r e l  I u l i a  M i h a e l a , 
tel.0769.047.013.

l Primăria Comunei Tătăranu, județul 
Vrancea, organizează concurs de recrutare 
în ziua de 05 februarie 2019, ora 10.00, 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unui post contractual vacant de 
asistent comunitar. Condiţii de participare: 
Condiţiile generale pentru ocuparea 
postului de asistent comunitar sunt cele 
prevăzute în art.3 din HG nr.286/2011, iar 
condiţiile specifice pentru ocuparea 
postului de asistent comunitar sunt cele 
înscrise în fișa postului aprobată de 
Primarul comunei Tătăranu. Studii: copie 
diplomă de bacalaureat; copie certificat de 
competențe profesionale -școală postliceală 
sanitară; certificat de membru -Ordinul 
asistenților medicali generaliști, moașelor și 
asistenților medicali din România; Certi-
ficat de calificare profesională și asigurare 
pentru malpraxis, vizată la zi. Vechime: nu 
se cere. Copiile de pe actele prevăzute mai 
sus se prezintă însoțite de documentele 
originale, în vederea verificării conformi-
tății cu acestea. Persoanele care se înscriu la 
concurs trebuie să aibă domiciliul stabil în 
comuna Tătăranu, județul Vrancea. Nu se 
acceptă depunerea de dosare incomplete. 
Fiecare candidat își va depune dosarul 
cuprinzând documentele solicitate la sediul 
Primăriei Tătăranu, organizatoare a 
concursului, primind număr de înregis-
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trare. Concursul constă în următoarele 
etape: 1.selectarea dosarelor de înscriere- 31 
ianuarie 2019; 2.proba scrisă- în data de 05 
februarie 2019, ora 10.00; 3.interviul- data 
și ora interviului se vor stabili în termen 5 
zile. Se pot prezenta la următoarea etapă 
numai candidaţii declaraţi admiși la etapa 
precedentă. Data-limită până la care se vor 
depune dosarele este de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunţului, respectiv 28 
ianuarie 2019, ora 16.00. Dosarele de 
înscriere se vor depune la registratura insti-
tuţiei. Candidatul se consideră admis dacă 
totalizează minim 50 de puncte la proba 
scrisă și min.50 puncte la interviu, potrivit 
art.28 și art.29 din HG 286/2011. Ocuparea 
postului se va face în ordine descrescătoare 
a punctajului total obţinut. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul de 
telefon: 0237.248.005.

l Primăria comunei Lipovu, cu sediul în 
localitatea Lipovu, nr.630, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de execuție de: Consi-
lier cls.a-I-a, gr. asistent din cadrul 
compartimentului agricol. Concursul se va 
organiza astfel: Proba scrisă în data de 
12.02.2019, ora 10.00; Proba interviu în 
data de 14.02.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: condi-
țiile generale de participare la concurs sunt 
cele prevăzute la art .54 din Legea 
nr.188/1999 republicată (2), cu modificările 
și completările ulterioare, studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă 
respectiv studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă- în 
domeniul agronomie; vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției 
publice: 1 an. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Lipovu. Relaţii 
suplimentare si Bibliografia se pot obtine de 
la sediul primăriei, persoana de contact: 
Rișcu Mihaela sau la telefon: 0766.617.487.

l Primăria Comunei Stelnica, cu sediul în 
Stelnica, str.Eroilor Aviatori, nr.58, județul 
Ialomița, organizează în data de 12 
februarie 2019 concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
inspector, clasa I, grad profesional prin-
cipal, din cadrul Compartimentului 
Agricol. Condiţii de participare: -cetăţenie 
română; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 (cinci) ani. 
Dosarul trebuie să conţină: -diplomă studii 
absolvite; -copie carnet de muncă sau 
adeverinţă; -fișă medicală sau adeverinţă 
medicală; -cazier judiciar; -copie CI; -copie 
acte Stare Civilă; -cerere participare 
concurs; -Curriculum vitae. Dosarele de 
participare la concurs se depun în perioada 
cuprinsă între 11 ianuarie-30 ianuarie 2019. 
Selectarea dosarelor va avea loc pe data de 
06 februarie 2019, iar concursul se va desfă-
șura pe parcursul a două probe: proba 
scrisă, 12 februarie 2019, ora 11.00 și inter-
viul, 14 februarie, ora 11.00. Date de 
contact: e-mail: primaria.stelnica@yahoo.
com, tel.0243.361.785, fax: 0243.361.785, 
persoană de contact: Mănăilă Petrică, 
secretarul comunei Stelnica, județul 
Ialomița.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcţia publică: Direcția 
Investiții și Servicii Publice, Serviciul Inves-
tiții și Servicii Publice, Compartimentul 
Investiții Publice: 1.Un post funcție publică 
de execuție de consilier, clasa I, gradul 
profesional principal. Condiţii de partici-
pare: -candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici (r2), cu modificările și 

completările ulterioare; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul Științe inginerești, domenii de 
studii: -inginerie civilă; -ingineria instalați-
ilor; -inginerie industrială; -inginerie meca-
nică; -vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani; -cunoștinţe IT -nivel 
mediu. Programul concursului: -11.01.2019 
-publicitate concurs; -13.02.2019 -ora 11.00 
-susţinere probă suplimentară de testare a 
cunoștinţelor în domeniul IT -nivel mediu; 
-14.02.2019 -ora 11.00 -proba scrisă. Inter-
viul se susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise. Data și ora susţinerii 
interviului se afișează odată cu rezultatele 
la proba scrisă. Concursul se va desfășura 
la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Dosarele de înscriere se depun în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului,  
începând cu data de 11.01.2019, ora 8.00, și 
până în data de 30.01.2019, ora 16.30. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, consi-
lier Compartiment Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcţia publică: Direcția 
Investiții și Servicii Publice, Comparti-
mentul Infrastructură Rutieră: 1.Un post 
funcție publică de execuție de consilier, 
clasa I, gradul profesional superior. 
Condiţii de participare: -candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul ingi-
nerie civilă, specializările: -căi ferate, 
drumuri și poduri; -construcții civile, indus-
triale și  agricole;  - inginerie civilă; 
-vechimea în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: minimum 7 
ani; -cunoștinţe IT -nivel mediu. Programul 
concursului: -11.01.2019 -publicitate 
concurs; -11.02.2019 -ora 11.00 -susţinere 
probă suplimentară de testare a cunoștin-
ţelor în domeniul IT -nivel mediu; 
-12.02.2019 -ora 11.00 -proba scrisă. Inter-
viul se susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Data și ora susţi-
nerii interviului se afișează odată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Concursul se va 
desfășura la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului, începând cu data de 11.01.2019, 
ora 8.00, și până în data de 30.01.2019, ora 
16.30. Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, consi-
lier Compartiment Resurse Umane.

l Unitatea Militară 01836 Otopeni din 
Ministerul Apărării Naţionale, anunță 
amânarea concursului pentru încadrarea 
unui post vacant de execuție de personal 
civil contractual de economist specialist IA, 
modulul contabil șef al UM 01915 Cristian, 
din datele: -22.01.2019, începând cu ora 
09.00 -proba scrisă; -29.01.2019, începând 
cu  ora  09 .00 ; - interv iu .  În  date le : 
-28.01.2019, începând cu ora 09.00 -proba 
scrisă; - 01.02.2019, începând cu ora 09.00 
-interviu. Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la sediul U.M. 
01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea 
Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon: 
021.350.61.33 int. 229, de luni până vineri, 
între orele 07.00 -15.00.

l Unitatea Militară 01836 Otopeni din 
Ministerul Apărării Naţionale, anunță 
amânarea concursului pentru încadrarea 

unui post vacant de conducere de personal 
civil contractual de Contabil șef gradul I, 
modulul contabil șef al UM 01919 Otopeni, 
studii superioare cu licenţă în domeniul 
economic, 5 ani vechime în muncă, 3 ani 
vechime în specialitatea studiilor, din 
datele: -22.01.2019, începând cu ora 12.00 
–proba scrisă; -29.01.2019, începând cu ora 
12.00 –nterviu. În datele: -28.01.2019, înce-
pând cu  ora  12 .00  –proba  scr i să ; 
-01.02.2019, începând cu ora 12.00 –
interviu. Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la sediul U.M. 
01836, Strada Zborului nr. 1, localitatea 
Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon: 
021.350.61.33 int. 229, de luni până vineri, 
între orele 07.00 -15.00.

l Garda Forestieră București  organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuție vacante, astfel: 
•Compartimentul Programe de Finanțare 
pt.creșterea suprafețelor de pădure și 
programe finanțate de UE: -1 post consilier 
superior. Condiţii de participare la concurs: 
-studii universitare de licența absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, specialitatea silvi-
cultură; -respectarea prevederilor art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcțio-
narului public, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; -vechime în 
specialitatea studiilor: -7 ani pentru funcţia 
publică de consilier superior. - Permis 
conducere categoria B. Condiţii de desfășu-
rare  a  concursu lu i :  -proba  scr i să 
-14.02.2019 ora 10,00. Menționăm că inter-
viul se va susține în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 de zile calen-
daristice de la data publicării prezentului  
anunţ în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a (11.01.2019-30.01.2019), la 
sediul Gărzii Forestiere București , str. 
Intrarea Binelui, nr.1A, etaj 2, sector 4, și 
trebuie să conţină  în mod obligatoriu  
documentele prevăzute la art.49, alin.(1) 
din  H.G.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Menţionam că la 
data publicării în Monitorul Oficial a  anun-
ţului privind desfașurarea concursului de 
ocupare a funcţiilor publice de execuție 
vacante, acesta, cât și bibliografia, vor fi 
afișate pe site-ul Gărzii Forestiere Bucu-
rești. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
nr.de telefon: 021.233.12.89, persoana de 
contact: Elena Bolovan -consilier superior 
-Compartiment resurse umane, comunicare 
și relaţii cu mass media.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Sector 6 București, 
organizează  concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de execuție 
vacante -perioadă  nedeterminată,  conform 
Art. 58 alin (2) lit. b), din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și completările 
ulterioare,  pentru următoarele posturi: 
-Direcţia Generală -Biroul Asistenţi Perso-
nali și Maternali; -1 post  de Consilier 
juridic grad profesional superior. Conditii 
de participare: -Candidaţii trebuie să înde-
plinească condițiile prevăzute la Art.54 din 
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lungă durată  absolvite 
cu diploma de licenţă sau echivalenta in 
domeniul științelor juridice. Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice -minimum 7 ani. Direcţia 
Protecţie Socială. Serviciul Evaluare 
Complexă Persoane Adulte cu Handicap; -1 
post de Inspector grad profesional superior. 
Conditii de participare: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condițiile prevăzute la 
Art.54 din Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare. 
Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de 
lungă durată  absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalenta în domeniul asis-

tenței sociale. Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice -minimum 7 ani. Serviciul Alocații 
și Indemnizații: -1 post de Consilier juridic 
grad profesional superior.  Conditii de 
participare: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute la Art.54 din 
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată  absolvite 
cu diploma de licenţă sau echivalentă în 
domeniul științelor juridice. Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice -minimum 7 ani. Concursul 
se va organiza conform calendarului 
următor :  - în  per ioada  11 .01 .2019 
-30.01.2019 depunere dosare înscriere 
concurs la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Sector 6,  din str. Cernișoara nr.38-40 sector 
6  București; -în perioada 31.01.2019 
-06.02.2019 selecţie dosare înscriere 
concurs; -pe data de 11.02.2019 ora 10,00  
proba scrisă  și pe data de  14.02.2019 ora 
10,00 proba interviului, se vor desfășura la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Sector 6 din 
Str. Floare Roșie nr. 7A, sector 6,  București. 
Dosarul de înscriere: Pentru concursul de 
recrutare, dosarul va cuprinde următoarele 
documente, conform prevederilor art. 49 
din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, modificată și 
completată de H.G. nr. 1173/2008: •copia 
actului de identitate; •curriculum -vitae, 
modelul comun european; •formularul de 
înscriere, prevăzut în anexa nr.3; •copii ale 
diplomelor de studii, certificatelor și altor 
documente care atestă efectuarea unor 
specializări și perfecționări; •copia carne-
tului de muncă si, după caz, a adeverinţei 
eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă 
și, după caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocuparii functiei publice; •cazierul 
judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o decla-
raţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de 
a completa dosarul de concurs cu originalul 
documentului pe tot parcursul desfășurării 
concursului, dar nu mai târziu de data și 
ora organizării interviului, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de numire); 
•copia adeverinţei care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului, 
de către medicul de familie al candidatului. 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se 
prezintă însoţite în copii legalizate sau 
însoțite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea cu originalul 
de către secretariatul comisiei de concurs.

l Curtea de Apel București organizează 
concurs, în condiţiile legii, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante, după 
cum urmează: Tribunalul București; • 1 
post consilier Clasa I Grad profesional 
asistent: studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul știin-
țelor economice, vechime în specialitate 
minim 1 an, cunoștințe de limba engleză –
nivel mediu. Dosarele de înscriere la 
concurs vor fi depuse la sediul Curţii de 
Apel București –Splaiul Independenţei, nr. 
5, sector 4, mezanin, camera M01, în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Concursul se va desfășura la 
sediul Curţii de Apel București, Splaiul 
Independenței nr. 5, sector 4, iar proba 
scrisă se va susține în data de 11 februarie 
2019, ora 16,00. Proba de interviu se susține 
în maxim 5 zile de la susținerea probei 
scrise. Condiţiile de participare, bibliografia 
și tematica, după caz, precum și actele 
necesare înscrierii la concurs, vor fi afișate 
la sediul Curții de Apel București și pe 
pagina web: http://www.cab1864.eu, secți-
unea Resurse Umane -Concursuri / 
Examene. Relaţii suplimentare privind 
depunerea dosarelor de concurs la adresa 
de corespondență email: infocabuc@just.ro, 
relațiicab@just.ro, telefon: 021 319 82 45, 
fax. 021 319 16 94.

CITAŢII
l Pârâtul Bacrău Liviu este citat la Jude-
cătoria Dorohoi la 23.01.2019, pentru 
partaj bunuri comune.

l Pârâta Vieru Elena Dorina este citată la 
Judecătoria Dorohoi, la 06.03.2019 pentru 
succesiune.

l Se citează numiții Dr. Buia Ioan, 
Spaimoc Cătălina și Buia Alexandru, în 
ca l i ta te  de  pârâț i  în  dosarul  nr. 
1888/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Nicolaie Ioana, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ș.a., cu termen la 
06.02.2019

l Se citează numiții Daraban Savinka, 
Daraban Grigore, Zenovia Stelic, Catalina 
Stelic, Toma Stelic, Arsinica Stelic, Arsi-
nica Stelic, Malai Emil lui Valer, în calitate 
de pârât în dosarul nr. 92/265/2018 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu Dragotă 
Liviu, având ca obiect succesiune s.a., cu 
termen la 30.01.2019

l Se citează numiții Dragota Leon, 
Dragota Ana s.l. Vararean Ioan, Dragota 
Luciana s.l. Bigiu Emil, Dragota Maria sl.l. 
Perseca Ioan, Dragota Ioana cas. Seretan, 
Dragota Valeria, Docia Dragota lui Vasile, 
Fodorca Stefan, Fodorca George, Leon 
Dragota cas. cu Verona Zagrean și 
Dragota Ilie, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1071/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Dragotă Ion, având 
ca obiect succesiune, uzucapiune s.a., cu 
termen la 19.02.2019

l Se citează numiții Pop Maria, Ianca Pop 
s.l. Ioan Dumitras, Catalina Marcus s.l. 
Ioan Gabor, Catalina Gabor, Șteopoaie 
Alexandru lui Ioan, Șteopoaie Flore lui 
Ioan și Șteopoaie Leon lui Ioan, în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 1703/265/2018 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu Șteo-
poaie Alexandru Marian, având ca obiect 
succesiune s.a., cu termen la 19.02.2019

l Se citează numitul Cărbune Anastasia, 
Ștefan Zoe, Ilieș Margareta, Ilieș Aurelia, 
Ilieș Livia, Ilieș Titu, Purlea Vasile, Purlea 
Iftinia, Purlea Aurelia, Zoe Șteania, Pop 
Gaftona, Coruț Ioana, Coruț Nastasia, 
Pop Floarea, Cărbune Ioana, Moldovan 
Victoria, Moldovan Leontina, Ilieșiu Maria 
Luiza, Ilieșiu V. Nicolae, Ilieșiu V. Mircea 
și Ilieșiu V. Vicențiu, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1122/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Varvari Gavrilă, 
având ca obiect uzucapiune și partaj, cu 
termen la 06.02.2019.

l Pe rolul Judecătoriei Adjud se află 
înregistrată sub numărul 2338/173/2018 
cererea de chemare în judecată formu-
lată de reclamanta Arhiepiscopia Buză-
ului și Vrancei, Protoieria Panciu, 
Parohia Păunești II, cu sediul în 
comuna Păunești, jud.Vrancea, cod 
fiscal 6002158, în contradictoriu cu 
pârâta Unitatea Administrativ Terito-
rială- Comuna Păunești, cu sediul în 
Comuna Păunești, jud.Vrancea, având 
ca obiect dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
Bisericii cu hramul Sf.Gheorghe și a 
terenului aferent construcției situată în 
Comuna Păunești, jud.Vrancea, cu 
următorul termen de judecată în data de 
25 ianuarie 2019.

l Numita Soponaru Anca, cu domiciliu în 
Mun.Iași, str.Canta, nr.57, este citată pe 
data de 25.01.2019, ora 08.30, la Judecă-
toria Iași, Complet C19, în calitate de 
pârât, dosar civil nr.22940/245/2019, în 
proces de divorț cu Soponaru Gabriel 
Simion.

l Domnul Apostu Vasile, cu ultimul 
domiciliu în Comuna Marga, sat Marga, 
jud.Caraș-Severin, este citat la Judecătoria 
Vaslui, Sala 2, în data de 30 ianuarie 2019, 
ora 9.30, în calitate de moștenitor al 
doamnei Apostu Maria, în dosarul 
nr.7359/333/2017, având ca obiect preten-
ţiile formulate împotriva doamnei Apostu 
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Maria de către Ministerul Transporturilor, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu 
Golescu, nr.38, sector 1.

l Domnul Apostu Vasile, cu ultimul domi-
ciliu în Comuna Marga, sat Marga, jud.
Caraş-Severin, este citat la Judecătoria 
Vaslui, Sala 2, în data de 20 februarie 2019, 
ora 9.30, în calitate de moştenitor al 
doamnei Apostu Maria, în dosarul 
nr.5025/333/2017, având ca obiect preten-
ţiile formulate împotriva doamnei Apostu 
Maria de către Ministerul Transporturilor, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu 
Golescu, nr.38, sector 1.

l Ciubotaru Alexandru-Laurențiu, 
CNP1880618052534, angajat al Overnight 
Express, în funcția de şofer, este rugat să 
se prezinte în data de 14.01.2019, ora 
12.00, la sediul din mun.Oradea, str.
Sucevei, nr.14, et. 1, cam. 118, jud. Bihor, 
în vederea soluționării pe cale amiabilă a 
litigiul izvorât din absențe nemotivate de la 
locul de muncă, având consecință desfa-
cerea de către angajator a contractului 
individual de muncă.

l Numita Buruiană Laura Ionela cu 
ultimul domiciliu în Comuna Mătăsari, 
bl.41, sc.1, ap.8, jud. Gorj, este chemată la 
Judecătoria Motru, Jud. Gorj, în data de 
13.02.2019, ora 9.00, în calitate de pârâtă 
în cauza civilă cu nr. 9700/318/2018 al 
cărui obiect îl formează acțiunea ”legături 
personale cu minorul”.

l Numiţii Opris Stefan şi Godzsa Maria 
sunt chemați la Judecătoria Sighetu 
Marmației, în data de 13.02.2019, în cali-
tate de pârâți în dos. nr. 3005/307/2018 
având ca obiect uzucapiune.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata de 
OMV Petrom SA / Expert Petroleum Solu-
tions SRL titular al proiectului „lucrari de 
suprafata, foraj si echipare de suprafata 
sonda 710 Bilteni” cu sediul in Bucuresti 
s tr.  Coral i lor,  nr.  22,  SECTOR 1, 
J40/8302/23.10.1997, CUI 1590082, ce 
intentioneza sa solicite de la Administratia 
Bazinala de Apa Jiu, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucrarilor de 
„lucrari de suprafata, foraj si echipare de 
suprafata sonda 710 Bilteni”, propus a fi 
amplasat in extravilanul Comunei Bilteni, 
jud. Gorj. Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de 
aviz este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospo-
darire a apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solicitantului 
sau la SC Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-
513233.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi Asoci-
ații SPRL notifică creditorii cu privire la 
deschiderea falimentului în procedură 
generală prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
împotriva debitoarei AAP GROUP S.R.L, 
cu sediul social în Municipiul Moineşti, Str. 
Mihail Sadoveanu, Bloc 7 parc, Etaj P, Ap. 
3, Județ Bacău, Cod de identificare fiscală 
22952770, Număr de ordine în registrul 
comerţului J04/2198/2007, în dosarul nr. 
5059/110/2017, aflat pe rolul Tribunalului 
Bacău, Secţia a II-a civilă şi de contencios 
administrativ şi fiscal. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debitorului 
-31.01.2019, termenul de verificare a crean-
țelor, de întocmire şi publicare în BPI a 
tabe lu lu i  supl imentar  de  creanțe 
-28.02.2019, termenul de întocmire a tabe-
lului definitiv consolidat al creanțelor 
-30.03.2019. Următorul termen de judecată 
a fost fixat pentru data de 22.03.2019. 
Pentru relații: 021.318.74.25.

l Groseanu Mihai anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Clădire cu funcțiune mixtă, 
spații comerciale, birouri, spații de agre-
ment şi amenajări exterioare, amplasare 
elemente de grafică publicitară pentru 
firmă şi reclamă”, propus a fi amplasat în 
str. Speranței 6-8, Bragadiru, Ilfov. Infor-
mațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov din Bucureşti, str.
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, şi la sediul 
Primăria Bragadiru, Șos.Alexandriei 
nr.249, Bragadiru, Ilfov. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov.

l Moştenitorii defuncţilor Păun Ghe. 
Vasilica, Plopeanu Ghe. Stăvărache, 
Başturea Ghe. Tudora, cheamă moşteni-
torii defunctei Plopeanu Ghe. Sanda în 
data de 18.02.2019 pentru dezbaterea 
masei succesorale la adresa str. Ioniţă 
Cegan nr. 5, bl. P26, sc. 1, et. 4, ap. 20, 
sector 5, Bucureşti şi pentru obţinerea unui 
duplicat după Titlul de Proprietate, nr. 
1498-44418, eliberat de ANCPI judeţul 
Brăila în data de 08.06.1991.

l Prin sentinta civila nr. 1158/2018 
pronuntata in Dosar nr. 340/265/2017 al 
Judecatoriei Nasaud, s-a admis actiunea 
formulata de reclamanti inpotriva para-
tilor astfel, s-a constatat ca Arman Rozalia 
a dobandit dreptului de proprietate prin 
reconstituire asupra terenului inscris in 
T.P. nr. 48332 eliberat de catre Comisia 
judetana Bistrita, conform raportului de 
expertiza intocmit in cauza, s-a constatat 
validitatea materiala si formala a antecon-
tractelor de vanzare-cumparare, s-a dispus 
intabularea dreptului de proprietate pe 
numele reclamantilor conform raportului 
de expertiza efectuat de inginer Armarie 
Sinziana. Fara cheltuieli de judecata. Cu 
drept de apel in termen de 30 zile de la 
comunicare. Pronuntata in sedinta publica 
din data de 10 mai 2018.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată sub dosar 
nr.2516/246/2018 al Judecătoriei Ineu, 
formulată de petenta Herbei Ecaterina, 
CNP2640306024901, domiciliată în Sebiş, 
B-dul.Republicii, nr.40, Jud.Arad, solicită 
să se constate că a dobândit dreptul de 
proprietate asupra cotei de 1/1 părți din 
imobilul identificat în CF 8247 Bârsa, cu 
nr. top. 8247, teren intravilan în suprafață 
de 1.503mp, situat în localitatea Hodiş, 
pentru înscrierea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune, folosind imobilul de 
peste 20 de ani, paşnic, public, continuu şi 
sub nume de proprietar. Prezenta somație 
se afişează timp de o lună la sediul 
instanței şi la sediul primăriei în raza 
căreia se află imobilul şi se publică într-un 
ziar de largă răspândire, timp în care toți 
cei interesați au posibilitatea se depună de 
îndată opoziție la Judecătoria Ineu, 
întrucât în caz contrar în termen de o 
lună de la ultima afişare sai publicare se 
va proceda la analizarea pretenților cu 
privire la constatarea dreptului de propri-
etate.

l Emisă în temeiul art. 130 din Decre-
tul-lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin încheierea şedinţei din data de 
09.01.2019, privind cererea înregistrată 
sub dosar nr.2384/246/2018 al Judecăto-
riei Ineu, formulată de reclamanta 
Muntean Maria, cu domiciliul procesual 
ales la Cabinet Avocat Truț Adriana 
Melania, cu sediul profesional în comuna 
Seleuş, nr.202, judeţul Arad, prin care 
solicită să se constate că a dobândit 
dreptul de proprietate asupra imobilului 
situat în sat Seleuş, nr.323/b, comuna 
Seleuş, judeţul Arad, înscris în CF 
nr.303380 Seleuş, CF vechi 778 Seleuş, 
nr.top.475-476/a, compus din casă, curte 
şi grădină în suprafaţă de 1922 mp, prin 
uzucapiunea de 20 de ani de la moartea 
proprietarului tabular înscris sub B.l, 
defuncta Branc Fica, una şi aceeaşi 
persoană cu Muntean Sofia. Reclamanta 

şi antecesorii reclamantei, au posedat 
imobilul de mai sus în mod paşnic, public, 
continuu şi sub nume de proprietar, fără 
ca alte persoane să facă acte de depose-
dare sau tulburare. Prezenta somaţie se 
afişează timp de o lună la sediul instanţei 
şi la sediul primăriei în raza căreia se află 
imobilul şi se publică într-un ziar de largă 
răspândire, timp în care toţi cei interesaţi 
au posibilitatea să depună de îndată 
opoziţie la Judecătoria Ineu, întrucât în 
caz contrar, în termen de o lună de la 
ultima afişare sau publicare, se va proceda 
la analizarea cererii petentului cu privire 
la constatarea dreptului de proprietate.

l Se aduce la cunostiinta ca pe rolul 
Judecatoriei Arad se af la dosarul nr. 
13172/55/2018, cu termen de solutionare 
la data de 18 ianuarie 2018, avand ca 
obiect cererea formulate de pe reclamantii 
Crisan Gheorghe si Crisan Maria, pentru 
constatarea dobandirii de catre acestia a 
dreptului de proprietate cu titlu de uzupa-
ciune, a imobilului situat in Vinga nr. 1264 
(nr. vechi 827 Vinga), inscris in CF nr. 
306375 Vinga, nr. top. 1519-1520. Persoa-
nele interesate pot face opozitie la 
numarul de dosar indicat mai sus in 
termen de o luna de la data publicarii 
prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Obstea Mosnenilor Barbatesti cu sediul 
in comuna Barbatesti , judetul Valcea, 
convoaca in data de 10.03.2019- daca se 
intruneste cvorumul constituit din insu-
marea a jumatate + 1 din numarul dreptu-
rilor detinute de mosnenii obstei- in caz 
contrar adunarea generala ordinara a 
obstei  se va desfasura pe data de 
17.03.2019 in localul caminului cultural 
Barbatesti, orele12.00 cu urmatoarea 
ordine de zi:darea de seama pentru anul 
2018; bilantul contabil pentru anul 2018; 
raportul comisiei de cenzori pentru anul 
2018; programul activitatilor economico 
financiare si de investitii pentru anul 2019; 
diverse -propuneri.  Participarea la 
adunare va fi in nume personal sau prin 
procura. Relatii suplimentare la telefon: 
0726808410. Presedinte Obste, Zaicanu 
Mircea.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, jud.Iasi, organi-
zeaza licitatie publica deshisa in data de 
17.01.2019 pentru: concesionare teren in 
suprafata de 17.115MP situat in T6-do-
meniu privat comuna Miroslava-ora 10.00; 
vanzare teren in suprafata de 800MP pe 
care se af la o constructie proprietate 
privata situat in localitatea Miroslava-ora 
11.00. Data limita pentru depunerea ofer-
telor: 17.01.2019  ora 9.00. Caietul de 
sarcini poate fi obtinut de la Biroul Achi-
zitii Publice din cadrul Primariei comunei 
Miroslava, judetul Iasi. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 lei.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia 
publică din data de 22.01.2019. Debitorul 
SC Avicola Dr.Tr.Severin SA cu sediul in 
Simian, com.Simian, jud. Mehedinti, CIF: 
1606103, J25/325/1991, aflata in procedura 
de faliment, dosar nr. 100/101/2005 prin 
lichidator judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate 
la vanzare prin licitatie publica: -Bunurile 
imobile Proprietate imobiliara agro - 
industrială compusă din: *Ferma nr. 3 - 
‘Pui carne’: - 7 Hale - constructie cu regim 
de inaltime P, avand fiecare suprafaţa 
construită fiecare de aproximativ 1063 mp, 
suprafata utila de - cca. 983 mp - 7 hale la 
pretul de 13.355 lei/buc. si 1 hala la pretul 
de 13.371 lei (reprezentand 75% din pretul 
evaluat); - 10 Anexe , Magazii - constructii 
cu regim de inaltime P, avand suprafaţa 
construită totala de aproximativ - 16, 18  
respectiv 23 mp - 7 anexe la pretul de 160 
lei/buc.; 1 anexa la pretul de 180 lei; 1 
anexa la pretul de 229 lei; 1 magazie la 
pretul de 120 lei (reprezentand 100% din 
pretul evaluat); *Ferma Nr. 4 -”Pui carne”: 

- 10 Hale - constructie cu regim de inaltime 
P, avand fiecare suprafaţa construită de 
aproximativ - 1063 mp; suprafata utila de 
- cca. 983 mp - 8 hale la pretul de 13.355 
lei/buc; 2 hale la pretul de 13.371 lei (repre-
zentand 75% din pretul evaluat); - 1 Filtru 
sanitar - constructie cu regim de inaltime 
P, avand suprafaţa construită totala de 
aproximativ - 198 mp; suprafata utila de - 
cca. 183 mp la pretul de 2.965 lei (repre-
zentand 75% din pretul evaluat); - 10 
Anexe , Magazii - constructii cu regim de 
inaltime P, avand suprafaţa construită 
totala de aproximativ - 13 respectiv 17 mp, 
1 anexa la pretul de 130 lei; 2 anexe la 
pretul de 285 lei/buc.; 7 anexe la pretul de 
170 lei/buc. (reprezentand 100% din pretul 
evaluat); *Ferma Nr. 5 -“Oua consum”: - 4 
Anexe, Magazii constructii cu regim de 
inaltime P, avand suprafaţa construită 
totala de aproximativ - 17- 4 anexe la 
pretul  de 170 lei /buc. ;  -  3  Bazine 
constructie cu regim de inaltime P, avand 
fiecare suprafaţa construită de aproxi-
mativ - 8 mp, 28 mp respectiv 107 mp - 1 
bazin la pretul de 8.043 lei; 1 bazin la 
pretul de 2.298 lei; 1 bazin la pretul de 
16.023 lei (reprezentand 75% din pretul 
evaluat). Licitaţia publică va avea loc în 
Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi în data de 22.01.2019 orele 
14:00. Participarea la licitatie este conditi-
onata de consemnarea la Raiffeisen Bank 
Sucursala Dr. Tr. Severin, pana la data 
inceperii licitatiei publice a unei cauţiuni 
de 10% din pretul de pornire si taxele de 
l i c i t a t i e .  N r . c o n t : 
RO65RZBR0000060000624485. Relatii 
suplimentare la telefoanele: 0752819051, 
0742592183, 0252354399 sau la sediul 
lichidatorului judiciar. Lichidator Judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

l Anunţ licitaţie publică - boxe. Consi-
liul Local al municipiului Petroşani, 
Serviciul Public Administraţia Pieţelor 
Petroşani organizează în data de 
21.01.2019: licitaţie deschisă cu strigare 
pentru închirierea boxelor nr.8, 11, 12, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, în suprafaţă de 
7,35 mp/boxă, situate la parterul halei 
din Piaţa Agroalimentară Petroşani. în 
caz de neadjudecare se reorganizează o 
nouă licitaţie în data de 28.01.2019. 
Boxele care fac obiectul licitaţiei sunt: 
-boxele nr. 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27. -În boxele prezentate mai sus se pot 
comercializa produse agroalimentare. La 
licitaţie pot participa producători parti-
culari, agenţi economici ce au ca obiect 
de activitate comercializarea produselor 
agroalimentare. Taxa de participare la 
licitaţie este de 10 lei. Caietele de sarcini 
pot fi procurate, începând cu data de 
12.01.2019, între orele 09:00-15:00, 
21.01.2019, ora 09:00, la sediul din str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 10, în valoare de 50 
lei. Garanţia pentru participare la lici-
taţie este de 10% din valoarea de pornire 
a chiriei anuale. Preţul de pornire al lici-
taţiei pentru boxele licitate este de 450 
lei/lună/boxă. Pentru participarea la lici-
taţie, ofertanţii vor depune la sediul 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor 
Petroşani, str. Nicolae Bălcescu, nr.10, 
documentele necesare înscrierii la lici-
taţie prevăzute în caietul de sarcini. 
Relaţii la sediul Serviciului Public Admi-

nistraţia Pieţelor, loc. Petroşani, jud. 
Hunedoara, str. N.Bălcescu nr.10, telefon 
0254.542622.

PIERDERI
l Subscrisa Fayat.Ro, cu sediul în Calea 
Stan Vidrighin, nr.18, SAD 2, Etaj P, Muni-
cipiul Timişoara, jud.Timiş, înregistrată la 
Registrul Comerțului cu nr.J35/1261/2009, 
CUI:25673592, declară pierdut certificat 
de înregistrare seria B nr.2031612 şi anexe 
(e.g. certificat constator) şi, ca atare, nul.

l Pierdut Certificat constatator cu 
nr.20558 din 07.12.2011, pentru punctul de 
lucru din Mun.Caracal, Str.Piața Victoriei, 
nr.15, jud.Olt, aparţinând lui Degeratu 
Elena Intreprindere Individuala, cod unic 
de înregistrare: 14419743 din 01.02.2002, 
cu nr.de ordine în Registrul Comerţului 
F28/32/2002. Îl declar nul.

l Pierdut Atestat profesional transport 
marfă D00331015J din 15-08-2015 pe 
nume Zaharia Răducu.

l Pierdut card tahograf auto pe numele 
Lăţan Titus emis de ARR Bucureşti.

l SC Minimal AP SRL, cu sediul social în 
str. Străduinţei nr. 1, pierdut declaraţii de 
instalare, cărţii de intervenţie, registru 
special pt. case de marcat cu seria aparat, 
0313200154   ş i  s e r i e  f i sca lă  MB 
0355150936, şi serie aparat 0313200495 şi 
serie fiscală MB 0356150935, aferente 
punctului de lucru din Șos. Alexandriei nr. 
6, sector 5, Bucureşti.

l Pierdut contract de vânzare –cumpărare 
(original) pe numele Frătiţă Carmen, a 
apt. din Șos. N. Titulescu nr. 3, bl. A1, sc. 1, 
et. 3, sector 1, Bucureşti.

l Pierdut certificat de înregistrare PFA 
Andronescu Florica, seria B nr. 2013767, 
certificat constatator PFA Andronescu 
Florica, sediu profesional str. Petre Ispi-
rescu nr. 10, bl. P14, sc. 2, et. 5, ap.44, S 5, 
Bucureşti ,  nr.  certificat 45553 din 
04.02.2010, emis de Oficiul Registrului 
Comerţului, certificat constatator PFA 
Andronescu Florica, sediu secundar str. 
Perte Ispirescu nr. 76, S 5, Bucureşti, nr. 
certificat 156481 din 15.04.2013, emis de 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 

l Babylon Textil SRL declară pierdut 
certificat de înregistrare J40/10411/2000, 
CUI 13525428, sediu Bucureşti, sector 3,  
Bd. Camil Ressu nr. 57A, bl. Y2B, sc. 3, et. 
9, ap. 127. Îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie de student pe numele 
Badea Ionuţ Sabin, emisă de Facultatea de 
Energetică Bucureşti. O declar nulă.

l Păun A. Neculai, cu domiciliul în Bucu-
reşti, str. Ioniţă Cegan nr. 5, bl. P26, sc. 1, 
ap. 20, sector 5, aduc la cunoştinţă pier-
derea certificatului de moştenitor nr. 2034, 
eliberat la data de 10 noiembrie 1992 de 
Notariatul de Stat , judeţul Braăila, dosar 
număr 2542/1992.

DECESE


