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OFERTE SERVICIU
l  Institutul Geologic al României 
scoate la concurs două posturi de 
fochist și unul de electrician întreținere. 
Termen de înscriere: 15.11.2018. 
Detalii la telefon: 031.403.34.00.

l Fabrica de cherestea din județul 
Hunedoara, lângă Hațeg, angajează 
muncitori calificați /necalificați, salariul 
2.500 /3.000Lei /lună. Relații la tel. 
0744.665.656.

l Școala Gimnazială Mircea Eliade 
Pitești scoate la concurs 7 posturi de 
experţi în cadrul Proiectului „Integrat! 
Nu asistat! Dezvoltarea socială și 
economică a persoanelor defavorizate 
din sud-vestul Municipiului Pitești”, 
Cod 114973. Informații suplimentare: 
www.scoalamirceaeliadepitesti.ro și la 
sediul școlii.

l Editura Academiei Române, cu 
sediul în Calea 13 Septembrie, nr. 13, 
sector 5, București, tel. 021.318.81.46, 
scoate la concurs, la sediu, în data de 
6.12.2018 (ora 11 proba scrisă și ora 13 
interviu), -1 post redactor (S) I. Cerin-
ţele postului: absolvent studii superi-
oare (cu  diploma de l icenţă) 
-cunoașterea limbii engleze/ franceze 
nivel avansat; experienţă în speciali-
tatea studiilor minim 5 ani;  cunoștinţe 
operare PC;  capacitate de adaptare, 
comunicare, lucru în echipă.

l Centrul Cultural „Bucovina”, cu 
sediul în localitatea Suceava, str.
Universității, nr.48, județul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant corespunzător funcției 
contractuale de execuție: Manipulant 
bunuri (studii medii/generale) la Servi-
ciul administrativ. Condițiile de partici-
pare :  ce tă ţen ie  română ;  fără 
antecedente penale; cunoașterea limbii 
române vorbit și scris; studii medii/
generale; vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: 
minimum 2 ani; permis de conducere 
categoria B, conform  HGR. 286/2011 
cu modificările și completările ulteri-

oare. Concursul se va desfășura la 
sediul Centrului Cultural “Bucovina” 
din Suceava, str.Universității, nr.48, 
etajul III, după cum urmează: Proba 
scrisă în data de  06.12.2018, ora 11.00; 
interviul se va susține în maxim 4 zile 
lucrătoare  de la data susținerii probei 
scrise. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs la sediul insti-
tuției, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la apariția anunțului în Monitorul 
Oficial (data afișării anunțului la sediul 
instituției și pe site-ul acesteia). Relaţii 
suplimentare la sediul: din str.Universi-
tății, nr.48, telefon/fax: 0230.551.372, 
e-mail:  contact@centrulculturalbuco-
vina.ro.

l Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Dolj organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante de: consilier, clasa I, 
grad profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Relaţii publice și 
Tehnologia Informaţiei; referent, clasa 
III, grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Monitorizare și Labora-
toare, punct de lucru SSRM Bechet; 
referent, clasa III, grad profesional 
debutant în cadrul Serviciului Monito-
rizare și Laboratoare. I.Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Dolj, în data de 13 
decembrie 2018- proba scrisă, ora 10.00 
și 19 decembrie 2018- interviul, ora 
10.00- pentru funcţia publică de 
execuţie din cadrul Compartimentului 
Relaţii publice și Tehnologia Informa-
ţiei. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (r3), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice: Consilier, clasa I, grad profesional 
asistent: a.Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în: 
domeniul  fundamental  Șt i inţe 
Umaniste și Arte, Ramura de știinţă: 
Filologie; domeniul fundamental 
Știinţe Sociale, Ramura de Știinţă: 
Știinţe ale comunicării; b.vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 1 an. 
II.Concursul se organizează la sediul 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Dolj, în data de 13 decembrie 2018- 
proba scrisă, ora 13.00 și 19 decembrie 
2018- interviul, ora 13.00- pentru func-
ţiile publice de execuţie din cadrul 
Serviciului Monitorizare și Labora-
toare. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r3), cu modifică-
rile și completările ulterioare. Condiţii 
specifice: Referent, clasa III, grad 
profesional superior: a)Studii medii 
liceale, absolvite cu diplomă de bacala-
ureat, b)vechime în specialitatea studi-
ilor: minimum 7 ani. Referent, clasa 
III, grad profesional debutant: a)Studii 
medii liceale, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b)vechime în specialitatea 
studiilor:-. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 20 
de zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Dolj (la secretariat). 
Perioada de depunere 13.11.2018-
03.12.2018. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din HG nr.611/2008 cu modifică-
rile și completările ulterioare. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Dolj și la nr. de telefon: 0251.530.010, 
persoană de contact Carmen Pomacu.

l Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, 
cu sediul în localitatea Bistrița, strada 
Gen.Gr.Bălan, nr.19, judeţul Bistri-
ța-Năsăud, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -Educator muzeal, S debu-
tant- 1 post; -Muzeograf, S IA- 1 post; 
-Muzeograf, S II- 2 posturi; -Econo-
mist, S IA- 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Probă eliminatorie de 
limbă străină în data de 06.12.2018, ora 
10.00; -Proba scrisă în data de 
10.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 14.12.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Educator muzeal, S debutant: 
-studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență în domeniile: relații internați-
onale și studii europene, filologie, 
istorie; -cunoscător de limba engleză /
franceză  /germană -nivel mediu; 
-vechime în specialitate- nu este 
necesar; -Muzeograf, S IA: -studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul relații internaționale și 
studii europene, filologie, istorie, 
geografie-turism; -cunoscător de limba 
engleză/franceză /germană- nivel 
mediu; -vechime în specialitate- 5 ani; 
-Muzeograf S II: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul istorie- 1 post: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul filologie- 1 post; -vechime în 
specialitatea studiilor- 1 an; -cunoaș-
terea unei limbi de circulație internațio-
nală; -Economist, S IA: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în echivalentă în 
ramura știinţelor economice; -studii de 
masterat sau postuniversitare în dome-
niul economic; -vechime minimă în 
specialitate- 7 ani; -cunoașterea temei-
nică a legislației în domeniul financi-
ar-contabil la instituțiile publice; 
-cunoștințe de operare PC (Word, 
Excel, soft-uri de contabilitate). Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Complexului Muzeal Bistri-
ța-Năsăud, str.Gen.Gr.Bălan, nr.19, 
Bistrița. Relaţii suplimentare la sediul 
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, 
per soană  de  contac t  t e l e fon : 
0747.336.323.            

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul 
în localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4, 
judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractual 
vacante de: registrator medical debu-
tant -un post la Laborator analize 
medicale, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul pentru ocuparea posturilor 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 

data de 06 decembrie 2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 06 decembrie 
2018, ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii generale: 
-îndeplinesc condiţiile de studii; -nu au 
fost condamnaţi definitiv pentru săvâ-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul; 
-are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii specifice: -diplomă de 
studii medii; -vechimea în specialitate 
nu este necesară. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 27 noiembrie 
2018, ora 15.00, la sediul Spitalului 
Orășenesc Făget, str.Spitalului, nr.4. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
Orășenesc Făget, persoană de contact: 
C h e l a r i u  B e l i n d a ,  t e l e f o n : 
0256.320.860, int.19, fax: 0256.320.039.

l Primăria Comunei Peregu Mare, 
judeţul Arad, organizează concurs de 
recrutare în vederea ocupării posturilor 
vacante în regim contractual pe peri-
oadă nedeterminată, din cadrul 
Compartimentului Edilitar -gospodă-
resc: 1 post muncitor calificat mașinist 
la mașini pentru terasamente (ifronist), 
debutant, și 1 post muncitor necalificat 
îngrijitor spații verzi din Aparatul de 
specialitate al primarului comunei 
Peregu Mare. Poate participa la 
concurs/examen persoana care îndepli-
nește condiţiile prevăzute la art.3 din 
HGR nr.286/2011, actualizată. Condiţii 
de studii și criterii în vederea ocupării 
postului vacant: -studii medii sau gene-
rale; -nu se cere vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului. Dosarul de concurs va conţine 
documentele prevăzute la art.6 din 
HGR nr.286/2011, actualizată. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune 
până la data de 29.11.2018, ora 14.00, 
la secretarul comisiei de concurs. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Peregu Mare, 
la numărul de telefon: 0257.459.101, 
interior: 201, persoană de contact: 
Szauka Angela Adriana. Concursul 
constă în: -selecţia dosarelor de concurs 
se face până la data de 04.12.2018; 
-proba scrisă -programată în data de 
11.12.2018, ora 10.00; -interviul -data și 
ora vor fi anunțate ulterior susţinerii 
probei scrise.

l Primăria Orașului Bechet, cu sediul 
în localitatea Bechet, str.A.I.Cuza, 
nr.100, judeţul Dolj, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional superior: 1 post. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
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data de 13.12.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 17.12.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: universi-
tare de licenţă absovite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 
economice sau juridice; -vechime: 7 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
P r i m ă r i e i  O r a ş u l u i  B e c h e t , 
str.A.I.Cuza, nr.100, judeţul Dolj. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Oraşului Bechet- Compartiment 
Resurse Umane, persoană de contact: 
Radoi Gigi Alin, funcţia publică de 
conducere de secretar oraş Bechet, 
t e l e f o n :  0 2 5 1 . 3 3 6 . 8 2 6 ,  f a x : 
0251.337.197, e-mail: primaria.bechet@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Răcăciuni, 
judeţul Bacău, organizează concurs în 
vederea ocupării următorului post 
contractual vacant de execuţie: şef 
SVSU, în cadrul Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă Răcăciuni. 
Concursul va avea loc la sediul Primă-
riei Comunei Răcăciuni, judeţul Bacău, 
la data de 06 decembrie 2018, ora 
10.00, proba scrisă; 07 decembrie 2018, 
proba practică (proba sportivă) -ora 
10.00 şi 10 decembrie 2018, ora 10.00, 
interviul. Condiţiile generale conform 
art. 3 din Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţii specifice 
conform art.4 din Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: 1)Să deţină 
avizul Inspectoratului judeţean compe-
tent, conform modelului prevăzut în 
Anexa nr.4 din Ordinul nr.96/2016, 
modificată şi completată; 2) Să fie apt 
din punct de vedere medical şi psiho-
logic; 3)Nivel de studii -studii medii; 4) 
Vechime în muncă -fără vechime. Data 
până la care se pot depune dosarele de 
înscriere în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, respectiv 
27.11.2018. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Răcăciuni 
sau la tel.0234.251.212 -persoană de 
contact: Lupan Liliana -secretarul 
Comisiei de concurs.

l Primăria Comunei Mîrşa, cu sediul 
în comuna Mîrşa, județul Giurgiu, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale, modi-
ficată, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual vacant: 
muncitor calificat pe durată nedetermi-
nată din cadrul Serviciului de Alimen-
tare cu apă al Primăriei Comunei 
Mîrşa, județul Giurgiu. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Comunei 
Mîrşa, strada Principală, nr.132, 
comuna Mîrşa, județul Giurgiu, şi va 
consta în următoarele probe: -proba 
scrisă în data de 06 decembrie 2018, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 10 
decembrie 2018, ora 10.00. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii: 1.Condiţii gene-
rale prevăzute de art.3 din Regulamen-
tul-cadru anexă la HG nr.286/2011, 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale: a)are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c)are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; f)îndeplineşte condi-
ţiile de studii şi, după caz, de vechime 

sau alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea 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 săvâr-
şite cu intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. 2.Condiţii specifice: -studii 
medii profesionale cu certificat de 
absolvire a şcolii profesionale; -fără 
vechime în muncă. Dosarul de partici-
pare la concurs se depune la sediul 
Unității Administrativ Teritoriale 
Mîrşa, județul Giurgiu, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afişării anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, şi sediul instituției. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Mîrşa, 
județul Giurgiu, telefon: 0246.268.187.

l Spitalul de Urgenţă Târgu-Cărbu-
neşt i ,  cu sediul  în local i tatea 
Târgu-Cărbuneşti, str.Eroilor, nr.51, 
judeţul Gorj, organizează conform HG 
286/23.03.2011, modificată, concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante după cum 
urmează: -asistent medical generalist 
debutant: 2 posturi -Secţia Recuperare 
medicală, fizică şi balneologie; -asistent 
medical generalist debutant: 1 post 
-Şecţia Medicină internă; -asistent 
medical generalist: 1 post -Pneumo-
logie; -asistent medical generalist: 4 
posturi -Compartiment Primiri 
Urgenţe; -asistent medical generalist 
debutant: 2 posturi -Compartiment 
Primiri Urgenţe; -asistent medical 
generalist debutant: 1 post -Comparti-
ment Chirurgie plastică; -asistent 
medical generalist debutant: 1 post 
-Compartiment Urologie; -asistent 
medical generalist debutant: 1 post 
-Laborator radiologie şi imagistică 
medicală; -infirmieră debutantă: 1 post 
-Secţia Recuperare medicală, fizică şi 
balneologie. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
06.12.2018, ora 9.00; -Interviul în data 
de 11.12.2018, ora 9.00. Condiţii gene-
rale de participare: a)Are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; b) 
Cunoaşte limba română scris şi vorbit; 
c)Are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) Are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)Are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza fişei de aptitudine eliberată de 
catre medicul de medicina muncii; f) 
Îndeplineşte condiţiile de studii potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g) 
Nu a fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea 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 săvâr-
şite cu intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: 
Pentru posturile de asistent medical: 
-Diplomă de absolvire a şcolii sanitare 
postliceale, diplomă de absolvire a 
învaăţământului superior de 3 ani în 
specialitate sau diplomă de licenţă în 
specialitate, pentru posturile de asis-
tent medical generalist. Pentru postul 
de infirmieră debutantă: -Diplomă de 
studii medii sau liceu şi curs de infir-
mieră absolvit. Condiţii de vechime: 
Asistent medical generalist: minim 6 
luni vechime în domeniu sau adeve-
rinţă de susţinere a examenului de 
asistent medical generalist debutant; 
Asistent medical generalist debutant: 
fără vechime; Infirmieră debutantă: 
fără vechime. 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 Spitalului de 
Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, din strada 
Eroilor, numărul 51, judeţul Gorj. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul 
de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti , 
persoană de contact: referent Fetitoiu 
Valentin, telefon: 0253.378.165, fax: 
0253.378.085, e-mail: sp_carb@yahoo.
com.

l Direcţia Generală  de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de 
11.12.2018, ora 10.00 (proba scrisă) şi 
14.12.2018 (proba de interviu), la 
cantina din cadrul Complexului de 
recuperare şi reabilitare neuropsihia-
trică pentru adulţi “Bîlteni”, din Tîrgu 
Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, pentru 
ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante 
corespunzătoare unor funcţii contrac-
tuale de execuţie după cum urmează: 
două posturi corespunzătoare funcţiei 
contractuale de execuţie de infirmieră 
la Complexul de recuperare şi reabili-
tare neuropsihiatrică pentru adulţi 
“Bîlteni” - Centrul de recuperare şi 
reabilitare, trei posturi corespunzătoare 
funcţiei contractuale de execuţie de 
infirmieră la Complexul de recuperare 
şi reabilitare neuropsihiatrică pentru 
adulţi “Bîlteni - Centrul de recuperare 
şi reabilitare neuropsihiatrică. Condiţii 
generale şi specifice de îndeplinit de 
către candidat pentru ocuparea postu-
rilor scoase la concurs: absolvent(ă) 
studii gimnaziale şi vechime în muncă 
de minim 5 ani. Înscrierile la concurs se 
fac în perioada 13.11.2018-26.11.2018, 
inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Gorj, Tîrgu Jiu, 
strada Siretului, nr.24 - Serviciul 
resurse umane, salarizare şi pentru 
funcţia publică. Relaţii suplimentare la 
telefon 0253212518 sau la camera nr.36 
- sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de 
contact: Arsenie Corina-Gabriela, 
consilier superior la Serviciul resurse 
umane, salarizare şi pentru funcția 
publică - secretar comisie concurs.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de 
11.12.2018, ora 10.00 (proba scrisă) şi 
14.12.2018 (proba de interviu), la 
cantina din cadrul Complexului de 
servicii comunitare pentru copilul cu 
nevoi speciale Tg.Jiu, din municipiul 
Tg-Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, 
pentru ocuparea a 3(trei) posturi 
vacante corespunzătoare unor funcţii 
contractuale de execuţie după cum 
urmează: 1. un post corespunzător 
funcţiei contractuale de execuţie de 
infirmieră la Complexul de îngrijire şi 
asistenţă Suseni - Centrul de îngrijire şi 
asistenţă Suseni, 2. un post corespun-
zător funcţiei contractuale de execuţie 
de infirmieră la Complexul de îngrijire 
şi asistenţă Suseni - Centrul de recupe-
rare şi reabilitare Suseni, 3. un post 
corespunzător funcţiei contractuale de 
execuţie de infirmieră la Centrul de 
recuperare şi reabilitare Tg.Cărbuneşti. 
Condiţii generale şi specifice de înde-
plinit de către candidat pentru 
ocuparea posturilor scoase la concurs: 
absolvent(ă) studii gimnaziale şi 
vechime în muncă de minim 5 ani. 
Înscrierile la concurs se fac în perioada 
13.11.2018-26.11.2018, inclusiv, ora 
16:30, la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj, Tîrgu Jiu, strada Siretului, nr. 24 
- Serviciul resurse umane, salarizare şi 
pentru funcţia publică. Relaţii supli-
mentare la telefon 0253212518 sau la 
camera nr.36 - sediul D.G.A.S.P.C. 
Gorj. Persoana de contact: Marcău 
Ana, consilier superior la Serviciul 
resurse umane, salarizare şi pentru 
funcția publică - secretar comisie 
concurs.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă Timi-
şoara, judeţul Timiş, scoate la concurs 
în vederea încadrării directe, 1 post 
vacant de personal contractual - 
muncitor calificat IV-I (electrome-
canic), conform HG 286/2011. Nivelul 
studiilor: studii medii civile, cu diplomă 

de bacalaureat, calificare electrome-
canic sau electrician sau/şi Atestat de 
electromecanic sau electrician, numai 
dacă pregătirea de specialitate nu are 
calificarea electromecanic sau electri-
cian. Vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 1 an. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Grupării de Jandarmi Mobile Timi-
şoara, cu sediul în localitatea Timi-
şoara, str. G. Bariţiu, nr. 19-21, judeţul 
Timiş, după următorul calendar: proba 
practică:10.12.2018, ora 10:00; inter-
viul:14.12.2018, ora 10:00. Data limită 
de depunere a dosarelor de concurs: 
26.11.2018 ora 14:00. Date de contact 
ale persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: plt. adj. Cipu 
Marius -Octavian, telefon 0256/490990, 
int. 24412 şi 24662, 0256/490367.

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti (U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
resti, bld. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2, organizează concurs, conf. 
H.G. nr. 286/ 2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale, 
vacante: - Administrator financiar 
(patrimoniu) (S) în cadrul Direcţiei 
Administrative - Serviciul Cămi-
ne-Cantină şi Burse Studenţeşti. 
Condiţii specifice: • Studii superioare 
de lungă durată; • Vechime în muncă 
de minim 5 ani; • Fără cazier judiciar; 
• Apt medical psihologic, conform 
legislaţiei în vigoare; • Cunoştinţe 
operare PC: Word, Excel Access, 
Internet Explorer, etc; • Nu a încetat 
contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare în ultimii 5 ani. - 
Administrator financiar (patrimoniu) 
(M) în cadrul Direcţiei Administrative 
- Serviciul Cămine-Cantină şi Burse 
Studenţeşti. Condiţii specifice: • Studii 
medii finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; • Vechime în muncă de minim 5 
ani; • Fără cazier judiciar; • Apt 
medical psihologic, conform legislaţiei 
în vigoare; • Cunoştinţe operare PC: 
Word, Excel Access, Internet Explorer, 
etc; • Nu a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive discipli-
nare în ultimii 5 ani. Data limită până 
la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 27.11.2018 la 
sediul U.T.C.B. din bld. Lacul Tei nr. 
122 - 124, Sector 2, în clădirea Blocului 
Administrativ, etaj I, camera nr. 33, în 
intervalul orar: 08:00 – 15:30. Proba 
scrisă va avea loc în data de 06.12.2018 
începând cu ora 13:00 la sediul 
U.T.C.B. din bld. Lacul Tei nr. 122 - 
124, Sector 2, în clădirea Blocului 
Administrativ, etaj III, camera nr. 104. 
Data interviului va fi anunţată după 
proba scrisă. Relatii suplimentare la 
sediul U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau la 
telefon: 0212421208, persoana de 
contact: Daniela Ene.

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti (U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
resti, bld. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2, organizează concurs, conf. 
H.G. nr. 286/ 2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale, 
vacante: - Administrator financiar I (S) 
în cadrul Departamentului de Manage-
ment al Cercetării, Dezvoltării şi 
Inovării. Condiţii specifice: • Studii 
superioare  economice sau tehnice de 
lunga durata;  • Vechime in munca de 
minim 5 ani; • Limbi straine cunoscute: 
lb. engleza - B1; Utilizator independent 
conform Cadrulului european comun 
de referinţă pentru limbi străine; • 
Disponibilitatea de a lucra in echipa; • 
Competenţe informatice -nivel 
avansat; • Competenţe de comunicare 
-nivel mediu; • Competenţe organizaţi-
onale - nivel mediu; - Fochist (M) în 
cadrul Direcţiei Tehnice. Condiţii 
specifice: • Studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; • Curs de 
calificare pentru meseria de fochist şi 
autorizare; • Experienţă în muncă de 
minimum 3 ani; • Spirit de ordine şi 
disciplină; • Corectitudine; • Disponi-
bilitate pentru program prelungit; • Nu 
a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 5 ani. Data limită până la care 
se pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este 27.11.2018 la sediul 

U.T.C.B. din bld. Lacul Tei nr. 122 - 
124, Sector 2, în clădirea Blocului 
Administrativ, etaj I, camera nr. 33, în 
intervalul orar: 08:00 - 15:30. Proba 
scrisă va avea loc în data de 06.12.2018 
începând cu ora 10:00 la sediul 
U.T.C.B. din bld. Lacul Tei nr. 122 - 
124, Sector 2, în clădirea Blocului 
Administrativ, etaj III, camera nr. 104. 
Data interviului va fi anunţată după 
proba scrisă. Relatii suplimentare la 
sediul U.T.C.B., pe www.utcb.ro sau la 
telefon: 0212421208, persoana de 
contact: Claudia Buşică.

l SCDA Lovrin, cu sediul în Lovrin, 
a v â n d  C U I :  R O 9 1 7 9 8 3 0 ,  ş i 
Leg.45/2009, în temeiul HG 286/2011, 
art.7, 3, 4, 5 şi 6, organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant pentru 
promovare pe perioadă nedeterminată 
corespunzătoare funcţiilor contractuale 
de: 1 cercetător ştiințific CS II -Labora-
torul Ameliorare Grâu. Concursul se va 
desfăşura la sediul SCDA Lovrin, str.
Principală, nr.200, Timiş, în data de 
18.12.2018, la ora 10.00, analiza dosa-
rului şi interviul cu comisia. Condiții 
specifice: -pentru CS II diplomă univer-
sitară cu media de cel puțin 8 ani, din 
care 2 ani după CS III; -Doctor; 
-Director/responsabil partener proiect 
minimum 1; -minimum 5 articole, din 
care minimum 3 în reviste ISI cotate, 
din care la un articol să fie autor prin-
cipal; -cel puțin 2 lucrări ISI publicate 
după ultima promovare sau în ultimii 5 
ani. Dosarele se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului, la sediul instituţiei. Dosarul 
va conţine în mod obligatoriu docu-
mentele: -cerere-tip de înscriere la 
concurs, curriculum vitae Europass, 
copii legalizate după diplomă de baca-
laureat, diplomă licență, însoțite de 
foaie matricolă, copii legalizate după 
diplomele cursurilor postuniversitare, a 
cursurilor de specializare şi/sau perfec-
ționarea profesională, inclusiv diplomă 
de doctor, memoriu de activitate, lista 
proiectelor internaționale şi naționale la 
care participă concurentul, lucrări 
reprezentative publicate (10 lucrări), 
extrase xerox din lucrările ştiințifice 
mai importante (prima pagină din care 
se poate observa autorul şi titlul- 10 
lucrări), copie certificat naştere, căsă-
torie, act identitate, copie carte muncă 
sau adeverință care să ateste vechimea 
în muncă după caz, adeverință medi-
cală care să ateste starea de sănătate, 
cazierul judiciar sau declarație pe 
propria răspundere, alte documente 
care relevă cursuri, specializări efec-
tuate. Bibliografia pentru concurs este 
afişată la sediul unității SCDA Lovrin. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
compartimentul Resurse Umane şi la 
nr.de telefon: 0256.381.401.

CITAŢII
l Pârâtul Bacrău Liviu este citat la 
Judecătoria Dorohoi, în data de 
05.12.2018, pentru partaj. 

l Pârâta Vieriu Elena Dorina este 
citată la Judecătoria Dorohoi la 
09.01.2019, pentru succesiune, 
1233/222/2017.

l Numitul Motriuc Nicolae, domiciliat 
in Suceava, strada Prieteniei nr. 2A, bl. 
27, sc. A, et. 4, ap. 13 este chemat la 28 
noiembrie 2018 la Tribunalul Suceava, 
dosar 5643/314/2015, apel contestatie la 
executare, in calitate de intimat.

l Numita Despina Cristina este 
chemată la Tribunalul Argeş, în data 
de 15.11.2018, sala C5, în Dosarul nr. 
19154/280/2012*, în contradictoriu cu 
Stanciu Ioana şi Niculie Claudiu, dosar 
ce are ca obiect rezoluţiune contract.

l Numitele: Tatar Maria, sotia lui 
Branzas Janos si Tatar Ana, sotia lui 
Antal Jacab, sunt citate la Judecătoria 
Şimleul Silvaniei, în calitate de pârâte 
în Dos. Nr.1125/309/2017, cu termen de 
judecată pe data de 22.11.2018, ora 
09.00.
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l Numita Goldstein Riva, cu ultim 
domiciliu cunoscut în România, în 
municipiul Iași, str.Sf.Andrei, 38, este 
citată în calitate de pârâtă la Judecă-
toria Iași, pentru data de 23.11.2018, 
ora 08.30, la C18, în dosarul nr. 
33353/245/2017 pentru uzucapiune în 
contradictoriu cu reclamanta Damian 
Virginia.

l Badea Mihai-Marinel, cu ultimul 
domiciliu în Iași, str.Fântânilor, nr.61, 
bl.B3, et.6, ap.60, jud.Iași, este chemat 
la Judecătoria Iași, Secția civilă, la 
data de 03.12.2018, Sala 6, completul 
C 2 3 ,  o r a  8 . 3 0 ,  î n  d o s a r 
nr.28542/245/2016, în calitate de 
chemat în garanție/pârât pentru evic-
țiune, în proces cu Ciolpan Ștefan, 
Ciolpan Ghenuța, Hanganu Valentin și 
Hanganu Tomița în calitate de recla-
manți și Carciuc Dragoș-Gabriel și 
Carciuc Roxana-Maria pârâți, litigiu 
ce are ca obiect revendicare imobiliară, 
rectificare carte funciară.

l Numitul Trut Ioan cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Galsa nr. 186, jud. 
Arad, este citat la Judecatoria Arad, la  
28.11.2018 ora 10.00 in calitate de 
parat in dosarul nr.4609/55/2018, 
avand ca obiect Declararea Judecato-
reasca a mortii.

l Musteață Gabriel domiciliat în Iași, 
str. Gheorghe Doja nr.5, bl.842, sc.B, 
ap.5 este chemat în 28.11.2018 la Jude-
cătoria Iași, ora 8.30, complet C25M, 
în calitate de pârât în dosarul 
35796/245/2017 având ca obiect divorț 
cu minor,  în contradictoriu cu 
Musteață Cristina Georgiana.

l Pârâtul Burghele Eugen, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Sat Averești, 
Comuna Bunești-Averești, Județul 
Vaslui este citat pentru data de 
09.01.2019, ora 9, la Judecătoria Iași, 
în dosarul civil nr. 7113/245/2018 
având ca obiect exercitarea autorităţii 
părintești stabilire domiciliu minor; 
pensie de întreţinere; suplinire acord 
parental, în contradictoriu cu recla-
manta Enășcuță (fostă Slabu) Ana 
Maria.

l Voiculescu Gina domiciliată în 
București, strada Sf. Ștefan nr. 8, 
sector 2, cheamă în judecată și 
personal la interogatoriu pe Miloș 
Mihai, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, 
în prezent cu domiciliul necunoscut în 
Bucureșt i ,  în  dosarul  c ivi l  nr. 
1547/329/2018 aflat pe rolul Judecăto-
r i e i  Turnu  Măgure l e  Jude ţu l 
Teleorman cu termen de judecată la 
data de 21 noiembrie 2018.

DIVERSE
l SC Kolaylik Vinc Romania SRL, 
titular al proiectului “Hala depozitare, 
reparatii utilaje, birouri, cabina poarta, 
platforma betonata, utilitati” anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre Agentia 
pentru Protectia Mediului Ilfov in 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului si de 
evaluare adecvata, nu se supune evalu-
arii impactului de mediu si evaluarii 
adecvate, propus a fi amplasat in Oras 
Magurele, jud.Ilfov, str.Veteranilor 
nr.75, T18, P58/40/1. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul 
APM Ilfov din Bucuresti, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, in zilele de 
luni-joi, intre orele 9-13, precum si la 
urmatoarea adresa de internet http://
apmif.anpm.ro, in termen de 5 zile de 
la data publicarii prezentului anunt, 
pana la data de 19.11.2018.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 1677/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform sentinței 
nr. sentinței nr. 36CC din 10.10.2018 
privind pe SC Danobras Servprest 
SRL, cu termenele: depunere declarații 

creanță 26.11.2018, întocmirea tabe-
lului  pre l iminar  a l  creanțe lor 
17.12.2018, întocmirea tabelului defi-
nitiv 15.01.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
20.12.2018 orele 11:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 3019/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform sentinței 
nr. sentinței nr. 31CC din 10.10.2018 
privind pe SC Maical Dizain SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 
26.11.2018, întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 17.12.2018, întoc-
mirea tabelului definitiv 15.01.2019, 
prima Adunare a Creditorilor avand 
loc in data 20.12.2018 orele 11:00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et.7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 3340/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform sentinței 
nr. sentinței nr. 37CC din 10.10.2018 
privind pe SC True Max Consulting 
SRL, cu termenele: depunere declarații 
creanță 26.11.2018, întocmirea tabe-
lului  pre l iminar  a l  creanțe lor 
17.12.2018, întocmirea tabelului defi-
nitiv 15.01.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
20.12.2018 orele 11:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea 
procedurii de faliment a debitorului 
SC Papa - Pacopan SRL, CIF: 
35350653, J34/505/2015, dosar nr. 
27/87 anul 2018-Tribunalul Teleorman. 
Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 21.12.2018; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor la 
18.01.2019; Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvenţă a tabelului supli-
mentar și pentru afișarea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor la 
15.02.2019. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, în calitate de 
lichidator judiciar al London SRL 
desemnat prin Hotararea nr. 6488 din 
data de 08.11.2018, pronunţată de 
Tribunalul București -  Secţia a VII -a 
Civilă,  în dosar nr.12544/3/2018, noti-
ficã deschiderea falimentului prin 
procedură simplificată prevazută de 
Legea nr. 85/2014 împotriva London 
SRL, cu sediul social în București 
Sectorul 2, Str. Carei, Nr. 20, CUI 
1911042, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/9006/2007. Persoanele 
fizice și juridice care înregistrează un 
drept de creanţă împotriva London 
SRL vor formula declaraţie de creanţă 
care va fi inregistrată la grefa Tribu-
nalul București - Secţia a VII-a Civilă, 
cu referire la dosarul nr.12544/3/2018, 
în urmatoarele condiţii: a) termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor în tabelul crean-
ţelor 24.12.2018; b) termenul limita 
pentru verificarea creanţelor, intoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului  pre l iminar  a l  creanţe lor 
03.01.2019; c) termenul limita pentru 
definitivarea tabelului creanţelor la 
28.01.2019; d) data primei ședinţe a 
adunarii generale a creditorilor 
08.01.2019, ora 14.00; e) adunarea 
generală a asociaţilor  London Srl la 
data de 21.11.2018, ora 14.00 la sediul 
lichidatorului judiciar.

SOMAŢII
l Somaţie emisă în temeiul Încheierii 
de ședinţă din data de 31.10.2018. Prin 

cererea înregistrată pe rolul Judecăto-
riei Zărnești, sub nr. 1742/338/2018, 
petentul Simon Uwe (domiciliat în Or. 
Brașov, Str. Cibinului, Nr. 33, Jud. 
Brașov), a invocat dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului situat în Com. 
Vulcan, Nr. 371, Jud. Brașov și înscris 
în CF cu nr. 102832 Vulcan (nr. CF 
vechi 904), sub nr. Top. 320/3. Toți cei 
interesați sunt somați să formuleze 
opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii 
în termen de o lună de la emiterea celei 
din urmă publicaţii. Termen de jude-
cată la data de 31.01.2019, ora 09:00 
(C6/ SALA 2).

l Avand in vedere actiunea civila ce 
face obiectul dosarului 10330/55/2018 
al Judecatoriei Arad, reclamantii 
Girigan Vasile si Girigan Cornelia,  
solicita dobandirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului teren in suprafata de 1234 
mp, inscris in CF nr. 350267 Arad, nr. 
top. 6449 (provenita din conversia de 
pe hartie a CF 4548 Arad) in care sunt 
mentionati  ca proprietari tabulari 
Takacs Alexandru , Takacs Iosif si 
Takacs Iuliana. Invitam pe cei intere-
sati 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 judecarea 
cauzei.Termen de judecata fixat in 
cauza; 10.12.2018, sala 146, ora 8.30.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Subscrisa Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant Serban 
Valeriu, in calitate de administrator 
judiciar al debitoarei SC Acve Plus 
Soft SRL cu sediul in Bucuresti, str.
Splaiul Independentei nr.273, corp 3, 
et.3, Sector 6, J40/5644/2012, CUI 
30208721, conform Sentintei nr. 5933 
din data de 23.10.2018, pronunţată de 
Tribunalul Bucuresti Secţia a VII - a 
Civilă, în dosarul nr. 17969/3/2018, în 
temeiul art. 53 alin. (1)  și art. 58 alin. 
(1) lit. g) din Legea 85/2014, convoacă 
Adunarea Generală A Asociatilor S.C. 
Acve Plus Soft S.R.L. care se va desfă-
șura în data de 13.12.2018, ORA 12:30, 
la sediul ales al administratorului 
judiciar Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis din Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinți. 
Ordine de zi: 1. Desemnarea unui 
administrator special care să repre-
zinte interesele societății și ale asocia-
tilor și care să participe la procedura 
de insolventa/ faliment a debitorului 
SC Acve Plus Soft SRL, precum și 
stabilirea retribuției acestuia. Accesul 
Asociatilor la Adunarea Generală se 
face în baza procurii speciale acordată 
persoanei fizice/juridice care îi repre-
zintă. Asociatii Societății au posibili-
tatea de a vota prin corespondență. În 
acest sens, pe baza convocatorului, 
acționarii vor prezenta, în forma 
scrisă, sub semnătură și cu aplicarea 
ștampilei, comentariile și poziția lor cu 
privire la fiecare aspect de pe ordinea 
de zi. Administrator judiciar, Consul-
tant Insolvență S.P.R.L. Filiala Timis 
prin Valeriu Serban.

l Convocator. Subscrisa Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant Serban 
Valeriu, in calitate de administrator 
judiciar al debitoarei SC Arindustries 
SRL cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. 
George Cosbuc nr.3A, sc.1, parter, 
ap.1, jud.Mehedinti, J25/250/2018, 
CUI 16238557, conform Incheierii de 
sedinta din data de 24.10.2018, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 
2217/101/2018, în temeiul art. 53 alin. 
(1)  și art. 58 alin. (1) lit. g) din Legea 

85/2014, convoacă Adunarea Generală 
a Asociatilor S.C. Arindustries S.R.L. 
care se va desfășura în DATA de 
13.12.2018, ORA 1200, la sediul ales al 
administratorului judiciar Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis din 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinți. Ordine de zi: 1.Desem-
narea unui administrator special care 
să reprezinte interesele societății și ale 
asociatilor și care să participe la proce-
dura de insolventa/ faliment a debito-
rului SC Arindustries SRL, precum și 
stabilirea retribuției acestuia.  Accesul 
Asociatilor la Adunarea Generală se 
face în baza procurii speciale acordată 
persoanei fizice/juridice care îi repre-
zintă. Asociatii Societății au posibili-
tatea de a vota prin corespondență. În 
acest sens, pe baza convocatorului, 
acționarii vor prezenta, în forma 
scrisă, sub semnătură și cu aplicarea 
ștampilei, comentariile și poziția lor cu 
privire la fiecare aspect de pe ordinea 
de zi. Administrator judiciar, Consul-
tant Insolvență S.P.R.L. Filiala Timis 
prin Valeriu Serban.

l Convocator. Subscrisa Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrau-
tului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub 
nr. 0918, prin reprezentant Serban 
Valeriu, in calitate de administrator 
judiciar al debitoarei  SC New A&I 
Company SRL cu sediul in Orsova, 
str.1 Decembrie 1918 nr.21, sc.C, et.1, 
ap.3, jud.Mehedinti, J25/630/2006, 
CUI 19244600, conform Incheierii de 
sedinta din data de 17.10.2018, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, 
Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 

2253/101/2018, în temeiul art. 53 alin. 
(1)  și art.  58 alin. (1) lit. g)  din Legea 
85/2014, convoacă Adunarea Generală 
A Asociatilor S.C. New A&I Company 
S.R.L. care se va desfășura în data de 
13.12.2018, ORA 1200, la sediul ales al 
administratorului judiciar Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis din 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinți. Ordine de zi: 1.Desem-
narea unui administrator special care 
să reprezinte interesele societății și ale 
asociatilor și care să participe la proce-
dura de insolventa/ faliment a debito-
rului SC New A&I Company SRL, 
precum și stabilirea retribuției aces-
tuia. Accesul Asociatilor la Adunarea 
Generală se face în baza procurii 
speciale acordată persoanei fizice/juri-
dice care îi reprezintă. Asociatii Socie-
tății au posibilitatea de a vota prin 
corespondență. În acest sens, pe baza 
convocatorului ,  acț ionari i  vor 
prezenta, în forma scrisă, sub semnă-
tură și cu aplicarea ștampilei, comen-
tariile și poziția lor cu privire la fiecare 
aspect de pe ordinea de zi. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insolvență 
S.P.R.L. Filiala Timis prin  Valeriu 
Serban.

l Convocator. Administratorul socie-
tatii SOLAR S.A., cu sediul in Ploiesti, 
Str.  Poligonului,  nr. 2,  Judetul 
Prahova, inregistrata la Oficiul Regis-
trului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/1101/2001, 
avand CIF RO14344934, in temeiul 
dispozitiilor Legii nr.31/1990, republi-
cata, cu completarile si modificarile 
ulterioare si ale actului constitutiv, 
convoaca Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor societatii, pentru 
data de 14.12.2018, ora 8.00, care se va 
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tine la sediul acesteia situat in Ploiesti, 
Str. Poligonului, nr. 2, Judetul Prahova, 
avand urmatoarea ordine de zi: 1. Se 
supune aprobarii actionarilor reparti-
zarea trimestriala a profitului catre 
actionari in cursul exercitiului finan-
ciar, in limita profitului contabil net 
realizat trimestrial. 2. Se supune apro-
barii imputernicirea unei persoane 
pentru indeplinirea formalitatilor 
necesare pentru publicarea si inregis-
trarea Hotararii Adunarii Generale 
Ordinara a Actionarilor la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Prahova. La adunare pot 
participa toti actionarii, personal sau 
prin mandatar, conform dispozitiilor 
statutare. In cazul in care nu se vor 
indeplini conditiile legale privind 
cvorumul si valabilitatea deliberarilor, 
Adunarea Generala Ordinara a Actio-
narilor societatii SOLAR S.A., se va 
tine in data de 17.12.2018, la aceeasi 
ora, adresa si avand aceeasi ordine de 
zi. Administrator unic, Andrei Aure-
lian.

LICITATII
l Just Insolv SPRL anunta vanzarea 
la licitaţie publică a bunurilor aflate in 
patrimoniul SC Canap Distribution 
SRL, respectiv: aparat sudura TM 315 
ECO la pretul de 3000 lei, generator 
curent monofazic NT 7000 la pretul de 
250 lei. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 
24.10.2017, pretul de pornire al licita-
tiei fiind in conformitate cu regula-
mentul de valorificare a bunurilor. 
Licitaţiile publice vor avea loc pe data 
de 15.11.2018, 20.11.2018, 22.11.2018, 
27.11.2018, 29.11.2018, 04.12.2018, 
06.12.2018, 11.12.2018, 13.12.2018, 
18.12.2018, 20.12.2018, 08.01.2019, 
10.01.2019, 15.01.2019, 22.01.2019, 
29.01.2019, 05.02.2018, 07.02.2019, 
12.02.2019, 19.02.2019 orele 12.30 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 
7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii supli-
mentare la 0344104525.

l Debitorul SC Petroconstruct 
Carpați SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Și Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: Proprie-
tate imobiliară Spațiu comercial 
(parter şi subsol) situat în str. General 
Petre Popovăț nr. 29-31, sector 6, 
Bucureşti, suprafață utilă parter 
256,42mp, suprafață subsol 22,12mp 
+teren în cotă indiviză de 1/3 din 
suprafața totală de 779mp, conform 
măsurătorilor cadastrale, aparținând 
SC Petroconstruct Carpați SRL. Prețul 
de pornire al licitației pentru proprie-
tatea imobiliară este de 172.099,85 
euro. Prețul Caietului de sarcini este de 
9.000 lei, exclusiv TVA. Prima şedință 
de licitație a fost fixată la data de 
19.11.2018, ora 14.00. Participarea la 
licitație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO95CECE-
B31701RON2243676 deschis la CEC 
BANK SA Sucursala Alexandru 
Obregia, până la data şi ora stabilite 
pentru şedința de licitație, a garanției 
de 10% din prețul de pornire al licita-
ției; -achiziționarea până la data şi ora 
stabilite pentru şedința de licitație a 
Caietului de sarcini ce se achită prin 
OP în contul nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la ING BANK 
-Sucursala Dorobanți, pe seama lichi-
datorului judiciar Dinu Urse şi Asoci-
ații SPRL sau în numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. Toate 
şedințele de licitații se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

l Invitație de participare. Fundația 
Centrul pentru Politici şi Servicii de 
Sănătate (CPSS) -în calitate de achi-
zitor -intenţionează să atribuie 
contractul „Servicii de DTP (mache-
tare) şi tipărire pentru 2 manuale de 
specialitate medicală”, cod CPV 
79822100-3 Servicii de pregătire a 

formelor de tipar şi 79824000-6 
Servicii de tipărire şi de distribuţie, 
prin derularea unei proceduri simplifi-
cate, conform prevederilor Legii nr. 
98/2016 (art. 113). Achiziţia serviciilor 
se face în cadrul şi pentru proiectul 
„Îmbunătățirea calității serviciilor de 
urgenta prespitalicesti si spitalicesti 
prin dezvoltarea si implementarea 
unui program de formare, etapa 2” 
finanțat prin Programul de Cooperare 
Elvețiano-Român. Descrierea detaliată 
a serviciilor, a cantităților solicitate, 
precum şi toate informațiile aferente 
serviciilor se regăsesc în invitația de 
participare şi caietul de sarcini. Durata 
contractului va fi până la data de 
30.04.2019, cu posibilitatea de prelun-
gire prin acordul părților, iar valoarea 
estimată este de 253.000,00 lei fără 
TVA. Procedura este organizată pe 4 
loturi, respectiv: Lot nr. 1: „Servicii de 
tipărire manual Catastrofa - 1000 buc. 
(66.000,00 lei); Lot nr. 2: „Servicii de 
tipărire manual Nancy Caroline - 1000 
buc. (145.000,00 lei); Lot nr. 3: „Servicii 
de machetare manual Catastrofa” 
(12.000,00 lei); Lot nr. 4: „Servicii de 
machetare manual Nancy Caroline” 
(30.000,00 lei). Criteriul aplicat pentru 
stabilirea ofertei câştigătoare: „prețul 
cel mai scăzut”, cu respectarea cerin-
țelor invitației de participare şi caie-
tului de sarcini. Elaborarea ofertelor şi 
atribuirea contractului se va face 
conform prevederilor invitației de 
participare, în baza şi conform căreia 
se va efectua selectarea ofertelor, 
aceasta cuprinzând criteriile minime 
de calificare, detalierea calitativă şi 
cantitativă a serviciilor necesare a se 
achiziționa. Documentația de atribuire 
se poate descărca de la adresa http://
cpss.ro/ro/achizitii-publice.html sau se 
poate solicita prin e-mail. Invităm toți 
operatorii economici interesați să ne 
contacteze pentru orice informații 
suplimentare, pentru obținerea docu-
mentației de atribuire sau pentru 
clarificări, prin următoarele modalități 
de contact: sediu nostru din Str. 
Intrarea Gădinți nr. 4, sector 1, Bucu-
reşti, adresa de e-mail infomed@cpss.
ro sau fax la nr. 021-2521794. Până cel 
mai târziu la data de 26.11.2018 ora 
14:00, invităm toți operatorii econo-
mici interesați să ne transmită oferta, 
întocmită în termenii prevăzuți în 
documentația de atribuire (aceasta 
fiind data şi ora limită de depunere a 
ofertelor).

l Anunț publicitar privind arendarea 
unui teren cu destinația agricolă -cate-
goria de folosință arabil, proprietatea 
privată a județului Ialomița, situat în 
extravilanul comunei Giurgeni. La 
sediul Consiliului Județean Ialomița, 
situat în municipiul Slobozia, Piața 
Revoluției, nr.1, județul Ialomița, va 
avea loc la data de 27.11.2018, ora 
11.00, licitație deschisă în vederea 
atribuirii prin arendare a unui teren cu 
suprafața de 908,0533ha, teren cu 
destinație agricolă -categoria de folo-
sință arabil, situat în extravilanul 
comunei Giurgeni, aparținând dome-
niului privat al județului Ialomița, în 
vederea arendării pentru exploatația 
agricolă, conform Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița nr.106/27.09.2018. 
Terenul menționat mai sus se aren-
dează pe o perioadă de: -5 ani de la 
data semnării contractului de arendare 
pentru: -Plante tehnice şi industriale; 
-Plante furajere; -Plante medicinale şi 
aromatice; -10 ani de la data semnării 
contractului de arendare pentru: 
-Cultura de cereale; -Legumicultură; 
-20 ani de la data semnării contrac-
tului de arendare pentru: -plante ener-
getice (plop energetic şi  salcie 
energetică); -Culturi de cătină albă, 
moringă oleiferă şi afine. Arendaşul 
poate solicita în scris, cu minim 12 luni 
înainte de expirarea duratei contrac-
tului de arendă, arendatorului, reînno-
irea acestui contract, potrivit art.1848, 
alin.(1) din Codul Civil. Contractul se 
poate reînnoi pe un termen egal cu cel 
inițial prin Hotărâre a Consiliului 
Județean Ialomița. Arenda minimă de 
pornire a licitației este de 1.700Lei/ha/
an. Procedura de arendare: Licitație 

deschisă. Criteriul de atribuire al 
contractului de arendare este cel mai 
mare nivel al arendei ofertate: lei/ha/
an. Garanția de participare: în 
cuantum de 5% din suma datorată 
arendatorului, cu titlu de arendă 
minimă (de la care se porneşte licitația 
pentru primul an al arendei, calculată 
la suprafața de 908,0533ha). Caietul de 
sarcini se poate procura începând cu 
data publicării anunțului publicitar de 
la  sediul  Consi l iului  Județean 
Ialomița. Caietul de sarcini împreună 
cu instrucțiunile privind organizarea şi 
desfăşurarea procedurii de arendare se 
pot achiziționa la prețul de 20Lei. 
Termenul-limită de depunere a aofer-
telor este data de 26.11.2018, ora 16.30, 
la registratura Consiliului Județean 
Ialomița. Data primirii solicitări de 
clarificări: 19.11.2018. Deschiderea şi 
evaluarea ofertelor va avea loc în data 
de 27.11.2018, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. Valabi-
litatea ofertelor 90 zile de la data 
depunerii. Limba de redactare a 
ofertei: română. Comunicarea rezulta-
tului licitației: în termen de 3 zile 
lucrătoare de la stabilirea ofertei câşti-
gătoare. Încheierea contractului de 
arendare: în termen de 7 zile lucrătoare 
de la data la care arendatorul a 
informat ofertantul despre acceptarea 
ofertei sale. Informații suplimentare: 
la numărul de telefon: 0243.230.201, 
int.244, fax: 0243.233.000, Comparti-
ment patrimoniu public şi privat, 
persoană de contact: consilier Șelaru 
Gheorghe.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, Consiliul Județean Ialomița, 
cod fiscal: 4231776, situat în munici-
piul Slobozia, Piața Revoluției, nr.l, 
județul Ialomița, tel.0243.230.200, fax: 
0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.ro. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii: obiectul concesiunii îl 
reprezintă suprafața de 19,1268 teren 
cu destinație agricolă -categoria de 
folosință arabil, proprietate publică 
situat în extravilanul comunei Giur-
geni, înscris în CF 21316 şi suprafața 
de 4,8276ha teren cu destinație agri-
colă -categoria de folosință arabil, 
proprietate publică situat în extravi-
lanul comunei Giurgeni, înscris în CF 
21467. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: conform caietului de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: Pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire intrând pe: cji@cicnet.
ro, descărcând un exemplar, sau în 
urma unei cereri către Comparti-
mentul Patrimoniu Public şi Privat, 
contra cost. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Compartimentul 
Patrimoniu Public şi Privat, situat la 
etajul 3, camera 52, al Consiliului 
Județean Ialomița. 3.3.Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, potrivit prevederilor Ordo-
nanței de Urgență a Guvernului 
nr.54/2006: Contravaloarea caietului 
de sarcini este de 20,00Lei şi se depune 
la casierie. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 23.11.2018, ora 
16.30. 4.Informații privind ofertele: 
Ofertele vor fi formulate conform caie-
tului de sarcini. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 03.12.2018, ora 
16.30. 4.2.Adresa la care trebuie 
depusă ofertele: Ofertele vor depuse la 
sediul Consiliului Județean Ialomița, 
registratură, parter. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în 
două exemplare. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 04.12.2018, ora 
11.00, la sediul Consiliului Județean 
Ialomița, parter, în sala de şedințe. 6. 
Denumirea, adresa, nr.de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței :  Tribunalul 
Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul 

Cosminului, nr.12, cod poştal: 920030, 
județul Ialomița, tel. 0243.236.952, fax: 
0 2 4 3 . 2 3 2 . 2 6 6 ,  e - m a i l :  t r- i a -
lomița-pgref@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 12.11.2018.

l Direcţia Judeţeană de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi, cu sediul în Călă-
raşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, 
bl.A24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călăraşi, organizează licitaţie publică 
cu strigare, pentru vânzarea unui 
imobil, reprezentând fostul spital 
Gurbăneşti, af lat în proprietatea 
privată a judeţului Călăraşi, conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Călă-
raşi nr.186/20.09.2018, privind apro-
barea vânzării, prin licitaţie publică 
cu strigare, a unui imobil af lat în 
domeniul privat al judeţului Călăraşi. 
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie 
publică cu strigare este compus din 12 
construcţii, cu suprafaţa construită 
totală de 1.608,105mp şi teren în 
suprafaţă  măsurată totală  de 
23.380,61mp şi 23.352,11mp supra-
faţa din acte şi reprezintă fostul spital 
Gurbăneşti. Imobilul are numărul 
cadastral 286, înscris în Cartea 
funciară nr.20999 a localităţii Gurbă-
neşti. Preţul de pornire al licitaţiei 
publice cu strigare este de 362.448Lei. 
Pasul de licitare este de 18.122Lei. 
Dosarul de licitaţie poate fi procurat 
zilnic de la sediul Direcţiei Judeţene 
de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Călăraşi, din 
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 
1918, nr.1A, Bloc A24 (Flora), tronson 
3, judeţul Călăraşi, începând cu data 
de 13.11.2018, ora 9.00, până pe data 
de 16.11.2018, ora 13.00, la preţul de 
300Lei. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 7.249Lei. Documentele 
de participare la licitaţie sunt cele 
menţionate în Instrucţiunile consti-
t u i t e  c a  a n e x ă  l a  H C J 
nr.186/20.09.2018 şi vor fi depuse în 
plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, cu sediul în municipiul 
Călăraşi. str.1 Decembrie 1918, nr.1A, 
Bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călăraşi, până pe data de 23.11.2018, 
ora 13.00. Deschiderea plicurilor va 
avea loc la sediul Direcţiei Judeţene 
de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Călăraşi în data 
de 27.11.2018, ora 11.00, în prezenţa 
tuturor ofertanţilor, urmând ca 
afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la 
licitaţia publică cu strigare, să aibă loc 
pe data de 27.11.2018, ora 13.00, la 
sediul Direcţiei Judeţene de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi. Licitaţia va avea 
loc în sala de şedinţe a Direcţiei Jude-
ţene de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, 
pe data de 03.12.2018, ora 11.00. 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa d-lui/d-nei Enciu Dorina, 
telefon: 0342.405.912.

l Direcţia Judeţeană de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi, cu sediul în Călă-
raşi, Str.1 Decembrie 1918, nr.1A, 
Bl.A24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călăraşi, organizează licitaţie publică 
cu strigare, pentru vânzarea unui 
imobil, reprezentând fostul spital Dor 
Mărunt, aflat în proprietatea privată 
a judeţului Călăraşi, conform Hotă-
rârii Consiliului Judeţean Călăraşi 
nr.187/20.09.2018, privind aprobarea 
vânzării, prin licitaţie publică cu stri-
gare, a unui imobil aflat în domeniul 
privat al judeţului Călăraşi. Imobilul 
scos la vânzare prin licitaţie publică 
cu strigare este compus din 11 
construcţii, cu suprafaţa construită 
totală de 2.099mp şi teren în supra-
faţă măsurată totală de 23.406mp şi 
23.402mp suprafaţa din acte şi repre-
zintă fostul spital Dor Mărunt. 
Imobilul are numărul cadastral 22560 
(nr.vechi 810), înscris în Cartea 
Funciară nr.22560 (nr.vechi 547) a 
localităţii Dor Mărunt. Preţul de 

pornire al licitaţiei publice cu strigare 
este de 456.534Lei. Pasul de licitare 
este de 22.827Lei. Dosarul de licitaţie 
poate fi procurat zilnic de la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Jude-
ţului Călăraşi, din municipiul Călă-
raşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, Bloc 
A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călă-
raşi, începând cu data de 13.11.2018, 
ora 9.00, până pe data de 16.11.2018, 
ora 13.00, la preţul de 300Lei. 
Garanţia de participare la licitaţie 
este de 9.131Lei. Documentele de 
participare Ia licitaţie sunt cele 
menţionate în Instrucţiunile consti-
t u i t e  c a  a n e x ă  I a  H C J 
nr.187/20.09.2018 şi vor fi depuse în 
plicuri sigilate la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat al Judeţului 
Călăraşi, cu sediul în municipiul 
Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, nr.
IA, Bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul 
Călăraşi, până pe data de 23.11.2018, 
ora 13.00. Deschiderea plicurilor va 
avea loc la sediul Direcţiei Judeţene 
de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Călăraşi în data 
de 27.11.2018, ora 13.00, în prezenţa 
tuturor ofertanţilor, urmând ca 
afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la 
licitaţia publică cu strigare să aibă loc 
pe data de 27.11.2018, ora 14.00, la 
sediul Direcţiei Judeţene de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi. Licitaţia va avea 
loc în sala de şedinţe a Direcţiei Jude-
ţene de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi 
pe data de 03.12.2018, ora 14.00. 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa d-nei Enciu Dorina, telefon: 
0342.405.912.

PIERDERI
l Pierdut legitimatie student emisa de 
Facultatea de Jurnalism pe numele 
Cioată Alina-Andreea. Declar nula.

l Pierdut certificat constatator pentru 
suspendarea activitatii societatii Extra-
plus SRL cu sediul in Brasov, str. Lanii, 
n r. 1 4 ,  a p t . 2 ,  j u d .  B r a s o v , 
J08/1190/2008, CUI: 23786951. Il 
declar nul.

l Pierdut Atestat ADR emis pe 
numele Toma Ionut. Il declar nul.

l Pierdut Certificatele constatatore cu 
nr. 67757 din 29.08.2018, ale SC 
Ribeira SRL, J5/975/2004, CUI: 
16462359. Le declar nule.

l Pierdut Certificat de Inregistrare 
seria B nr. 1494423 pe numele de 
Lorincz Margit I.I. CUI: 20772927, 
F19/217/2001. Declar nul.

l Militaru  Ion, avocat definitiv în 
cadrul Baroului Bucureşti, declar 
pierdut cardul de avocat definitiv tip 
CCBE emis de Uniunea Naţională a 
Barourilor din România conform 
cererii nr. 14990 din 17.01.2018.

l Declar pierdută şi nulă Legitimaţia 
de student pentru gratuitate la trans-
port, eliberată de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale, în numele studen-
tului Ionescu Constantin Emilian, 
student anul 2, master SOMP.

l Declar pierdut atestat taxi, nume 
Tăbuş Damian, eliberat de ARR Gorj, 
Tg.Jiu. Se declară nul.

l SC Rodoexim SRL CUI RO5039869 
declar pierdute şi nule 2 carnete facturi 
seriile FCT 1801-1900.

l Pierdut autorizaţie sanitară de func-
ţionare nr. 4081 din 21.05.2010, pe 
numele C.M.I. Dr. Dogaru Viorica.

l Pierdut legitimaţie student pe 
numele Papuc Sabina –Gabriela emisă 
de Facultatea de Administrarea Aface-
rilor.


