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OFERTE SERVICIU
l Academia Romană - Filiala Iasi, Insti-
tutul de Matematica “O. Mayer”, organi-
zează,în ziua de 7 ianuarie 2019, ora 10:00, 
concurs pentru ocuparea unui post vacant 
de Asistent de cercetare stiintifica (1/2N), 
perioada nedeterminata, din cadrul Institu-
tului de Matematica “Octav Mayer”, 
domeniul Matematica, specializarea 
Ecuatii diferentiale, Ecuatii cu derivate 
partiale. Concursul se va desfăsura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune în termen de 
30 de zile de la data publicării anuntului. 
Informatii suplimentare se pot obtine de la 
Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 
0332101115.

l În conformitate cu prevederile art.7 din 
HG nr.286/2011 cu modificările și comple-
tările ulterioare, a OMEN nr.5138/2014, a 
Legii nr.80/2018 pentru aprobarea O.G.nr. 
90/2017 și în limita fondurilor aprobate 
pentru cheltuielile salariale, conform art.3 
alin.(4) din Legea nr.153/2017 privind sala-
rizarea personalului plătit din fondurile 
publice, Clubul Copiilor Horezu, cu sediul 
în orașul Horezu, str.Independenței, nr.2, 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unei funcţii 
contractuale de execuţie vacantă, respectiv 
Secretar  II(S) -0,75 normă, astfel: Data 
desfășurării concursului: -proba scrisă în 
data de 17.12.2018, ora 10.00. Dosarele de 

înscriere se pot depune la sediul instituţiei, 
Compartimentul secretariat, în perioada 
22.11.2018-06.12.2018, ora 14.00. Rezulta-
tele selecției dosarelor se vor afișa la avizi-
erul din cadrul Clubului Copiilor Horezu în 
data de 07.12.2018. Condiţii de participare 
la concurs: Secretar, gradul II(S); -Nr.
posturi: 1 cu 0,75 normă; -Nivel studii: 
Studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență (de lungă durată sau scurtă durată); 
-Vechime: minim 4 ani vechime în muncă. 
Bibliografia de concurs și actele necesare 
înscrierii la concurs se afișează la sediul 
instituției. Persoană de contact pentru 
relații suplimentare: Păunescu Elena –tel. 
0250.860.460, 0745.305.618.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează 
concurs în data de 18.12.2018 pentru 
ocuparea următoarelor posturi: 1 post 
vacant de îngrijitor la secţia recuperare, 
medicină fizică și balneologie, 1 post vacant 
de îngrijitor la laborator recuperare, medi-
cină fizică și balneologie, 1 post vacant de 
îngrijitor la Serviciul administrativ, aprovi-
zionare-transport, 1 post vacant de 
muncitor necalificat I Serviciul adminis-
trativ, aprovizionare-transport, nivel de 
studii generale. Condiţii specifice de partici-
pare: Şcoală generală. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 18.12.2018, ora 
9.00- proba scrisă și în data 21.12.2018, ora 
9.00- proba interviu. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data publicării anunţului, 
până în data de 6.12.2018 și trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Bibliografia de concurs este afișată la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului (www.spjsla-
tina.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l Unitatea Militară 01556 Mangalia, din 
Ministerul Apărării Naționale, organizează 
concurs pentru ocuparea unor posturi 
vacante de personal civil contractual, 
conform HG 286/23.03.2011, astfel: -un 
post de referent debutant/M, în cadrul 
compartimentului documente clasificate 
(studii medii cu diplomă de bacalaureat; 
vechime în domeniu nu este obligatorie); 
-un post de referent de specialitate debu-
tant/S, în cadrul biroului achiziții publice 
(studii universitare cu licență, atestat de 
expert achiziții publice, vechime în 
domeniu nu este obligatorie). Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
17.12.2018, ora 10.00, pentru postul de 
referent debutant/M, respectiv ora 12.00 
pentru postul de referent de specialitate 
debutant/S; -Proba interviu în data de 
20.12.2018, ora 10.00 pentru postul de 
referent debutant/M, respectiv ora 12.00 

pentru postul de referent de specialitate 
debutant/S. Data-limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 07.12.2018, ora 
14.30. Detalii privind condițiile generale și 
specifice pentru ocuparea posturilor, biblio-
grafia și tematica de concurs se pot obține 
la sediul UM 01556 Mangalia, str.Portului, 
nr.13, loc.Mangalia, județul Constanța, pe 
portalul: posturi.gov.ro sau la secretariatul 
comisiei de concurs. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 0241.750.661, 
fax: 0241.754.417.

l Filarmonica „George Enescu” organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de artist instrumentist vioară II, 
debutant, în cadrul Compartimentului 
Orchestră, la sediul instituţiei din Bucu-
rești, str.Franklin, nr.1-3, sector 1, în data de 
17.12.2018, ora 14.00. Concursul se va 
desfășura după următorul program: 
-selecţia de dosare; -proba practică -care 
cuprinde 2 etape, etapa I fiind eliminatorie; 
-interviul. Condiţii de participare la 
concurs: -diplomă studii universitare 
-vioară instrument principal, absolvent de 
Conservator; -studenţi ai instituţiilor de 
profil -vioară instrument principal; -maste-
ranzi ai instituţiilor de profil -vioară instru-
ment principal. Depunerea dosarelor se va 
face la Biroul Resurse Umane al Filarmo-
nicii „George Enescu” până la   data de 
10.12.2018, ora 14.00. Condiţiile de partici-

pare la concurs, bibliografia, actele solici-
tate candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul instituţiei, 
precum și pe site-ul instituţiei. Informaţii  
suplimentare la Biroul Resurse-Umane, 
tel.021.315.00.26.

l Filarmonica „George Enescu” organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de artist instrumentist corn, grad I, 
în cadrul Compartimentului Orchestră, la 
sediul instituţiei din București, str.Franklin, 
nr.1-3, sector 1, în data de 19.12.2018, ora 
14.00. Concursul se va desfășura după 
următorul program: -selecţia de dosare; 
-proba practică -care cuprinde 2 etape, 
etapa I fiind eliminatorie; -interviul. 
Condiţii de participare la concurs: -diplomă 
studii universitare -absolvent de Conser-
vator; -vechime în specialitate -minimum 4 
ani. Depunerea dosarelor se va face la 
Biroul Resurse Umane al Filarmonicii 
„George Enescu” până la data de 
12.12.2018, ora 14.00. Condiţiile de partici-
pare la concurs, bibliografia, actele solici-
tate candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul instituţiei, 
precum și pe site-ul instituţiei. Informaţii 
suplimentare la Biroul Resurse-Umane, 
tel.021.315.00.26.

l Comuna Odăile, cu sediul în localitatea 
Odăile, strada Principală, numărul 22, 
judeţul Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
-asistent medical comunitar; -1 post, 
c o n f o r m  H o t ă r â r i i  d e  G u v e r n 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 17.12.2018, 
ora 9.00; -Proba interviu în data de 
17.12.2018, ora 13.00; -Proba practică în 
data de 17.12.2018, ora 15.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -absol-
venţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau 
echivalentă a uneia din următoarele cate-
gorii de instituţii de învăţământ: Şcoală 
postliceală sanitară; Colegiu medical 
universitar; Facultate de asistenţă medi-
cală/moașe; -vechime minim 1 an în 
domeniu; -să fie cetăţeni români, cu domi-
ciliul stabil în România; -să cunoască limba 
română, vorbit și scris; -să aibă vârsta 
minimă reglementată de lege; -să aibă 
capacitate deplină de exerciţiu; -să aibă o 
stare de sănătate corespunzătoare atestată 
pe baza adeverinţei medicale. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Odăile. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Odăile, persoană 
de contact: Vasile Lazarica, telefon: 
0769.061.566, fax: 0238.525.494, e-mail: 
primariaodailebz@yahoo.com.

l Comuna Biled, cu sediul în localitatea 
Biled, strada Principală, nr.359, judeţul 
Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de:  
referent cu atribuții de casier: 1 post, 
conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 17.12.2018, ora 10.00, -Proba interviu în 
data de 18.12.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
medii cu diplomă de bacalaureat; -vechime: 
5 ani în domeniu; -condițiile generale 
conform art.3 din HG 286/2011. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Biled. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei Comunei Biled, 
persoană de contact: Drăgan Dan, telefon: 
0256.377.001, fax: 0256.377.300, E-mail: 
secretariat@primariabiled.ro.
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l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Suharău, Județul Botoșani, cu 
sediul în comuna Suharău, organizează în 
data de 17.12.2018 concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant de 
șofer 1- 1 post în cadrul aparatului propriu 
al primarului. Condiții de participare; 
conform art.3 din H.G nr.286/2011. 
Condiții de participare specifice: -permis de 
conducere categoriile B, C, E, BE, CE, și 
Tr.; -școala profesională; -vechime în 
muncă 10 ani. Concursul va avea loc la 
sediul unității în data de 17.12.2018, ora 
10.00, proba scrisă și 18.12.2018, ora 10.00, 
proba interviu. Candidații vor depune  
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III la sediul Primăriei comunei 
Suharău. Relații suplimentare și coordona-
tele de contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs: la sediul Primăriei comunei 
Suharău. Persoană de contact: Țirică 
Lucia, telefon /fax: 0231.623.002 
/0231.623.000, E-mail: primaria_suharau@
yahoo.com.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Săcălaz, Judeţul Timiș, cu sediul 
în comuna Săcălaz, stada a IV-a, nr.368, 
județul Timiș, organizează concurs, 
conform H.G. nr. 286/2011, pentru 
ocuparea pe perioadă determinată a func-
țiilor contractuale temporar vacante, de: 
-Inspector de specialitate gradul profesi-
onal  I la Centrul de Incubare a Afacerilor; 
-Inspector de specialitate gradul profesi-
onal II la Centrul de Incubare a Afacerilor. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de: 10.12.2018, ora 10.00; 
-interviul în data de: 11.12.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: Pentru funcția de inspector de 
specialitate gradul profesional I la Centrul 
de Incubare a Afacerilor: -studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență; -cunoștințe 
operare calculator -nivel mediu; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului contractual - minimum 4 ani; 
Pentru funcția de inspector de specialitate 
gradul profesional II la Centrul de 
Incubare a Afacerilor: -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență; -cunoștințe operare 
calculator -nivel mediu; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării postului 
contractual -minimum 1 an. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Unității 
Administrativ Teritoriale comuna Săcălaz, 
ultima zi de înscriere- 29.11.2018. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Unitatea Administrativ Teritorială comuna 
Săcălaz, judeţul Timiș -Compartimentul 
Resurse Umane, telefon 0256.367.101.

l Unitatea Militară 02494 Ploiești, jud.
Prahova organizează concursul pentru 
ocuparea postului vacant de personal civil 
contractual, referent debutant (COR 
331309) din cadrul biroului proceduri achi-
ziţii al secţiei achiziţii. Concursul se va 
desfășura la sediul U.M. 02494 Ploiești, 
astfel: -proba scrisă se va desfășura în data 
de 17.12.2018, începând cu ora 10.00; 
-interviul se va desfășura în data de 
20.12.2018, începând cu ora 10.00. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din H.G. 
nr.286/23.03.2011, precum și următoarele 
condiţii specifice:  -nivel minim de studii: 
studii liceale cu diplomă de bacalaureat; 
-nivelul de acces la informaţii clasificate 
este Secret de serviciu, fiind necesar 

acordul scris al persoanei care dorește să 
candideze privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de securitate, 
în situaţia în care va fi declarată „admisă”;  
-cunoștinţe de operare pe calculator, Micro-
soft Office, nivel bun; -abilitate negociere, 
spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în 
echipă. -nu sunt condiţii de vechime. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
p r e v ă z u t e  d e  a r t .  6  d i n  H . G . 
nr.286/23.03.2011 și se vor depune până la 
data de 07.12.2018, ora 16.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul U.M.02494 
Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacu-
zino, nr.257, Prahova, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon: 
0244.582.943 int.149.

l Primăria Fundeni, judeţul Călărași 
organizează concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi contractuale vacante: 
-referent expert proiecte fonduri externe 
nerambursabile- 4 posturi (studii medii 
absolvite cu diplomă)  -Compartiment 
accesare fonduri externe nerambursabile; 
-referent expert proiecte fonduri externe 
nerambursabile- 4 posturi (studii superi-
oare, absolvite cu diplomă de licenţă) 
-Compartiment accesare fonduri externe 
nerambursabile. Condiţiile generale de 
participare la concurs: condiţiile prevăzute 
de art. 3 din HG 286/2011. Condiţiile speci-
fice participării la concurs: minim 1 an 
experienţă într-o companie/instituție ce a 
derulat/derulează proiecte cu finanţare 
nerambursabilă. Dosarul de concurs va 
conţine documentele prevăzute de art.6 din 
HG 286/2011. Persoanele interesate pot 
depune cererea de participare la concurs  
până la data de 07.12.2018, ora 14.00. 
Concursul se va desfășura în data de 17 
decembrie 2018, ora 10.00 - proba scrisă, la 
sediul Primăriei Fundeni. Mai multe infor-
maţii se pot obţine la sediul primăriei sau la 
telefon: 0242.516.306.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează 
concurs pentru ocuparea unor posturi 
vacante de infirmieră, pe durata nedeter-
minată, pe următoarele locuri de muncă: -1 
post vacant de infirmieră debutant, nivel de 
studii medii/generale, de la Secția gastroen-
terologie; -2 posturi vacante de infirmieră 
debutant, nivel de studii medii/generale, de 
la Secția chirurgie generală; -1 post vacant 
de infirmieră debutant, nivel de studii 
medii/generale, de la Secția nefrologie; -1 
post vacant de infirmieră debutant, nivel de 
studii medii/generale, de la Secția boli 
infecțioase; -1 post vacant de infirmieră 
debutant, nivel de studii medii/generale, de 
la Secția obstetrică ginecologie I; -1 post 
vacant de infirmieră debutant, nivel de 
studii medii/generale, de la UPU; -1 post 
vacant de infirmieră, nivel de studii medii / 
generale, de la Secția nefrologie. Condiţii 
specifice: a)pentru posturile de infirmieră 
debutant: -diplomă de școală generală sau 
diplomă de bacalaureat; b)pentru postul de 
infirmieră: -diplomă de școală generală sau 
diplomă de bacalaureat; -curs de infirmiere 
organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau -curs 
de infirmiere organizat de furnizori autori-
zați de Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătății 
-Direcția generală resurse umane și certifi-
care. Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina în 
data de 17.12.2018, ora 09.00 -proba scrisă 
și în data 20.12.2018, ora 09.00 -proba 
interviu. Dosarele se depun la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului, 
până în data de 06.12.2018 și trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Bibliografia de concurs este afișată la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului (www.spjsla-
tina.ro). Relaţii suplimentare se pot obtine 
la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţa 
Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de 
telefon 0349.802.550.

l Direcţia Regională de Statistică a Muni-
cipiului București organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de expert grad profesional 
asistent în cadrul Compartimenului 
Inspire. Condiţii de participare: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în specia-
litatea studiilor necesara exercitării funcţiei 
publice: minim 1 an. Desfășurarea concur-
sului va avea loc la sediul Direcţiei Regio-
nale de Statistică a Municipiului București, 
în data de 27 decembrie 2018 ora 10.00, 
proba scrisă. Interviul se va desfasura 
conform prevederilor legale. Dosarul de 
înscriere la examen trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G.nr.611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere se vor depune în 
termen de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, la secretariatul comisiei 
de concurs la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului București. Condi-
ţiile de participare la concurs și bibliografia 
se afișează la sediul și pe site-ul DRSMB 
www.bucuresti.insse.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la secretarul comisiei, 
Cantemir Ana Mihaela -inspector superior, 
telefon 021.313.20.81, și la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Municipiului 
București.

l Primăria comunei Mihail Kogălniceanu, 
județul Tulcea, organizează concurs în 
conformitate cu prevederi le  HG 
nr.286/2011, reactualizată, pentru ocuparea 
pe durată nedeterminată a postului 
contractual vacant de guard. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei comunei 
Mihail Kogalniceanu, judeţul Tulcea, în 
data de 17 decembrie 2018, ora 10.00 proba 
scrisă și în data de 19 decembrie 2018, ora 
10.00 interviul. Dosarul înscrierii la concurs 
se poate depune la sediul Primăriei 
comunei Mihail Kogalniceanu,  județul 
Tulcea în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial Partea a III-a. Dosarul de înscriere 
trebuie să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 6 din Anexa 1 la 
HG nr. 286/2011, Condiţiile de participare 
la concurs și bibliografia stabilită se 
afișează la sediul Primăriei comunei Mihail 
Kogalniceanu, judeţul Tulcea. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute la art. 3 din  Anexa 1 la HG 
286/2011. Condiţii specifice:  -studii gene-
rale, absolvite cu diplomă, -vechime în 
specialitatea studiilor: -nu e cazul. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la nr. tel.: 
0240/563001.

l U.M. 01835 București, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concursul 
pentru ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual, inginer specialist 
gradul IA/ studii superioare, cu o vechime 
în muncă de minim 6 ani și 6 luni și o 
vechime în specialitatea domeniului de 
licenţă de minim 5 ani, astfel: -07.01.2019, 
ora 10.30 -proba scrisă; -11.01.2019, ora 
10.00 -interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor -07.12.2018, ora 14.30. Depu-
nerea dosarelor și organizarea concursului 
se vor face la sediul U.M. 01835 București, 
șoseaua București- Ploiești Km. 10,5, sector 

1, București, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 021/3194000, 
interior 316.

l Consiliul Superior al Magistraturii orga-
nizează concurs pentru ocuparea, pe 
durată nedeterminată, a  funcţiei contrac-
tuale de execuţie vacante de consilier 
gradul IA din cadrul Direcţiei economice și 
administrativ -Serviciul salarizare și buget 
(pentru care se cer studii superioare econo-
mice de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, vechime minimă 
în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni și 
cunoștinţe de operare PC). Concursul va 
avea loc în perioada 17.12.2018- 
03.01.2019, la sediul Consiliului Superior al 
Magistraturii din București, Calea Plevnei 
nr. 141B, sector 6, după cum urmează: 
-17.12.2018, ora 10,00 -proba scrisă; 
-03.01.2019, ora 10,00 -interviul. Datele 
relevante privind organizarea concursului 
sunt publicate pe pagina de internet a 
Consiliului Superior al Magistraturii: www.
csm1909.ro, la secţiunea Magistraţi/ 
Concursuri–Aparatul propriu. Actele de 
înscriere la concurs se depun la Consiliul 
Superior al Magistraturii -Direcţia resurse 
umane și organizare, etaj 3, cam. 300, până 
la data de 10.12.2018, inclusiv, ora 16,00. 
Datele de contact ale persoanei care 
asigură secretariatul comisiei de concurs 
sunt următoarele: Florentina Budu- 
Constantin, telefon 021/3116926 interior 
2028; adresă de email: druo@csm1909.ro.

l Casa Artelor Dinu Lipatti -serviciu 
public de interes local al Municipiului 
București, cu sediul în București, B-dul 
Lascăr Catargiu, nr. 12, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale de execuție 
vacante: -2 posturi de Expert grad profesi-
onal IA  -nivel studii superioare -Știinte 
umaniste și arte; Arte; Teatru și artele 
spectacolului; Cinematografie și media; 
Muzică; -vechime în specialitate -minimum 
2 ani. -2 posturi de Consilier grad profesi-
onal IA -nivel studii superioare -Știinte 
sociale; Știinţe ale comunicării; Sociologie;  
-vechime în specialitate -minimum 2 ani.  
Concursul va consta în trei etape succesive, 
după cum urmează: •selecția dosarelor; 
•proba scrisă; •interviul. Dosarele de 
concurs  se pot depune până la data de 
07.12.2018, între orele  10:00–16.00, la 
sediul Casei Artelor Dinu Lipatti, Bdul 
Lascăr Catargiu, nr.12, sector 1. Informații 
suplimentare se pot obține la numărul de 
telefon  0753.57.53.67; email: office@
casaartelordinulipatti.ro. Proba scrisă se va 
desfașura în data de 17.12.2018, ora 11:00 
la sediul Casei Artelor Dinu Lipatti, Bdul 
Lascăr Catargiu, nr.12, sector 1. Interviul se 
va desfășura într-un termen de maximurn 
4 zile lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise.

l Agenţia Naţională pentru Plăţi și 
Inspecţie Socială organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual de 
execuţie vacant, după cum urmează: 
-consilier, gradul I A, la Direcția Manage-
ment Resurse Umane, Formare Profesio-
nală și Incluziune Socială din cadrul 
Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție 
Socială. Nivelul studiilor: Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă. Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: minim 1 an. 
Concursul se organizează la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi și Inspecţie Socială 
din Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 7, 
sector 1, București. Data de susținere a 
probei scrise: 17.12.2018, ora 10:00. Proba 
interviu se va susține în data de 19.12.2018, 
ora 10:00. Dosarele de înscriere la concurs 

se depun, la sediul instituţiei, în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv 
cel mai târziu în data de 12.12.2018, ora 
16:00. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează la sediul 
și pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi 
și Inspecţie Socială www.mmanpis.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de 
telefon : 021/313.60.84.

l În conformitate cu prevederile art. 7 din 
Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare și 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90 
din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri 
fiscal -bugetare, modificarea și completarea 
unor acte normative și prorogarea unor 
termene, modificată și completată de Ordo-
nanța de Urgență  nr. 25 din 29 martie 2018 
și Legea nr. 80 din 28 martie 2018, Autori-
tatea Rutieră Română -A.R.R, cu sediul în 
b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucu-
rești, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale vacante, 
în cadrul instituției: -referent de speciali-
tate gradul I (S) -Agenția Teritorială 
A.R.R. București -Direcția Coordonare 
Agenții Teritoriale -(1 post pe durată nede-
terminată). Condiţiile specifice de partici-
pare la concurs: a) nivelul studiilor: studii 
superioare absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă: știinţe inginerești, știinţe 
juridice, știinţe economice; b) vechime în 
specialitate studiilor necesare ocupării 
postului -minim 4 ani; c) cunoștinţe 
operare calculator: MS Office, Internet, 
nivel mediu. -inspector de specialitate 
debutant (S) -Biroul Inspecție Generală -(1 
post pe durată nedeterminată). Condiţiile 
specifice de participare la concurs: a) 
nivelul studiilor: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă: 
știinţe inginerești, științe juridice; b) 
vechime în specialitate studiilor necesare 
ocupării postului -nu este cazul; c) cunoș-
tinţe operare calculator: MS Office, 
Internet, nivel mediu. Dosarele de concurs 
se depun la sediul Autorităţii Rutiere 
Române -A.R.R., b-dul Dinicu Golescu 
nr.38, sector 1 București, până la data de 
10.12.2018 ora 16:30. Concursul va consta 
în 3 etape succesive: a) selecţia dosarelor de 
înscriere; b) proba scrisă. -proba scrisă va 
avea loc la sediul central al Autorităţii 
Rutiere Române -A.R.R., b-dul Dinicu 
Golescu nr. 38, sector 1 București, în data 
de 17.12.2018 ora 10.00; c) interviul. -inter-
viul se va susţine la sediul central al Autori-
tăţii Rutiere Române -A.R.R., b-dul Dinicu 
Golescu nr.38, sector 1 București, în data de 
21.12.2018 ora 10.00. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon 0213134853 Servi-
ciul Resurse Umane. Bibliografia și alte 
informaţii necesare desfășurării concur-
sului sunt afișate la sediul instituţiei și pe 
site-ul www.arr.ro. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ, la sediul 
autorităţii.

l Oficiul Registrului Naţional al Informa-
ţiilor Secrete de Stat, cu sediul în București, 
str.Mureș, nr.4, sector 1, CUI: 15085226, 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual din cadrul instituţiei, în 
conformitate cu H.G.nr. 286/2011, modifi-
cată și completată de H.G.nr. 1027/2014: 
Denumirea postului: 1.consilier de securi-
tate a informaţiilor -1 post vacant contrac-
tual pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare, studii universitare 
finalizate cu diplomă de licenţă în dome-
niul it/electronică; -vechime în specialitate 
necesară ocupării postului: desfășurarea de 
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activităţi de administrare de sisteme infor-
matice şi de comunicaţii sau sisteme de 
securitate pentru o perioadă de minim 3 
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: în data de 
17.12.2018, ora 09.00 la sediul ORNISS. 
Proba practică: -nu este cazul. Proba de 
interviu: -nu este cazul. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 10 zile de la afişare, 
respectiv până la data de 07.12.2018, ora 
12.00, la sediul ORNISS. Date contact: 
tel.021.207.51.24, doamna Valentina 
Voinea.

l Anunţ public de recrutare a 5 (cinci) 
poziţii de Membru în Consiliul de Admi-
nistraţie al Societăţii Service Ciclop S.A. 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de Urgenţă nr. 109/2011 privind guve-
manţa corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi prevederile Hotărârii de 
Guvern nr.722/2016 pentru aplicare 
normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din O.U.G.nr. 109/2011, 
Primăria Municipiului Bucureşti, în cali-
tate de autoritate publică tutelară, a 
demarat procesul de recrutare a 7 (şapte) 
poziţii de membru în Consiliul de Admi-
nistraţie al societăţii Service Ciclop S.A. 
Cerinţe generale minime obligatorii care 
vor fi îndeplinite de membrii Consiliului 
de Administraţie al Societăţii Service 
Ciclop S.A.: 1.Să aibă cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene, cu condiţia să aibă domiciliul în 
România; 2.Cunoaşterea foarte bună a 
limbii române (scris şi vorbit); 3.Să fie 
absolvent(ă) unui program de studii supe-
rioare de lungă durată finalizat cu 
diplomă de licenţă în cadrul unei instituţii 
de învăţământ superior; 4.Nu a fost desti-
tuit(ă) dintr-o funcţie din cadrul unor 
instituţii publice sau al unor întreprinderi 
cu capital majoritar de stat sau să nu fi 
avut încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani; 5.Este apt(ă) din punct de 
vedere medical (atestată pe bază de docu-
mente medicale); 6.Are capacitate deplină 
de exerciţiu; 7.Să nu fie într-o situaţie 
prevăzută de art.6 din O.U.G.nr 109/2011 
actualizată prin Legea nr.111/2016; 8.Să 
nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este 
definită prin lege; 9.Să nu facă parte 
concomitent din mai mult de 3 (trei) 
consilii de administraţie ale întreprinde-
rilor publice (regii autonome sau societăţi 
comerciale), conform art.7 din O.U.G.nr. 
109/2011 actualizată prin Legea 
nr.111/2016; 10.Să nu aibă înscrieri în 
cazierul fiscal şi judiciar. Competenţe 
specifice; a)să aibă minimum de cunoş-
tinţe, aptitudini şi experienţă necesară 
pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul 
de administrator; b)să cunoască responsa-
bilităţile postului şi să îşi poată forma 
viziuni pe termen mediu şi lung; c)să aibă 
capacitatea de asumare a responsabilită-
ţilor faţă de întregul consiliu şi să dea 
dovadă de integritate şi independenţă; d)
să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile 
şi experienţă în critica constructivă, 
muncă în echipă, comunicare, cultură 
financiară, luarea de decizi! şi detectarea 
tiparelor pentru a contribui la activitatea 
consiliului ca întreg. Reguli cu privire Ia 
procesul de selecţie: -nu poate fi mai mult 
de un membru din rândul funcţionarilor 
publici sau al altor categorii de personal 
din cadrul autorităţii publice tutelare ori 
din cadrul altor autorităţi sau instituţii 
publice; -cel puţin unul dintre membrii 
consiliului de administraţie trebuie sa aibă 
studii economice şi experienţă în domeniul 
economic, contabilitate, de audit sau 
financiar; -cel puţin unul dintre membrii 
consiliului de administraţie trebuie sa aibă 
studii juridice; -cel puţin unul dintre 
membrii consiliului de administraţie 

trebuie să aibă studii în domeniul ştiinţelor 
inginereşti; -vechime în studii superioare 
de minim 1 an; -se vor evita situaţiile de 
conflict de interese sau incompatibilităţi 
prevăzute de O.U.G.109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi 
înscrişi pe listă scurtă vor fi ulterior invi-
taţi să elaboreze o declaraţie de intenţie pe 
baza scrisorii de aşteptări aprobată prin 
H.CM.B.nr. 347/14.06.2018. Dosarul de 
candidatură (dosar din carton plic sau cu 
şină) în mod obligatoriu trebuie să 
cuprindă: 1.Formular înscriere; 2.Curri-
culum vitae, potrivit modelului comun 
european; 3.Adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 3 luni anterior desfăşu-
rării concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către unită-
ţile sanitare abilitate; adeverinţa trebuie să 
conţină, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia; 4.Cazi-
erul judiciar; 5.Cazierul fiscal; 6.Copie 
după actul de identitate; 7.Copia certifica-
tului de căsătorie sau a altor acte, doar în 
cazul în care numele de pe actele depuse 
este diferit de cel de pe actul de identitate; 
8.Copia diplomei de licenţă; 9.Copii ale 
documentelor care dovedesc experienţa 
profesională cerută (copie carnet de 
muncă, contracte de mandat/manage-
ment, adeverinţe eliberate de angajatori); 
10.Declaraţie pe propria răspundere 
privind conformitatea documentelor şi 
informaţiilor prezentate în dosar, lipsa 
conflictului de interese şi a situaţiilor de 
incompatibilitate; 11.Declaraţie pe propria 
răspundere sau adeverinţa care să ateste 
că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 
politică; 12.Declaraţie de consimţământ 
prin care candidatul este de acord cu 
utilizarea datelor sale în scopul procesului 
de recrutare şi selecţie; 13.Declaraţie pe 
propria răspundere sau adeverinţa care să 
ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică; 14.Avizul psihologic care 
priveşte evaluarea psihologică complexă a 
candidatului şi avizul psihologic cu privire 
la aprecierea nivelului de integritate al 
candidatului. Certificatele trebuie să fie 
eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfă-
şurării concursului. Cele două certificate 
trebuie emise in urma unei sesiuni unitare 
de examinare realizate de către acelaşi 
psiholog. Lista personalului şi a entităţilor 
acreditate, respectiv autorizate să realizeze 
evaluările psihologice complexe şi de inte-
gritate se publică pe site-ul web al Cole-
giului Psihologilor din România: www.
copsi.ro. Dosarele de candidatură vor fi 
depuse în termen de 30 de zile calendaris-
tice de la data publicării anunțului, 
respectiv 16.11.2018, pe suport de hârtie, 
la Secretariatul Direcţiei Guvernanţă 
Corporativă din cadrul Primăriei Munici-
piului Bucureşti, B-dul.Regina Elisabeta, 
nr.47, Bucureşti, etaj 1, birou nr.109/118, 
de luni până vineri Intre orele 10.00-15.00. 
Depunerea tuturor documentelor pentru 
candidatură, solicitate prin prezentul 
anunţ de selecţie, este obligatorie. Candi-
dații a căror dosare de candidatură înde-
plinesc cerinţele minime, vor fi înştiinţaţi 
telefonic pentru a depune Declaraţia de 
intenţie, document ce va fi evaluat în 
cadrul interviului de selecție. Declarația 
de intențtie se ca întocmi în baza elemen-
telor din Scrisoarea de aşteptări, docu-
ment consultat pe pagina de internet a 
Primăriei Municipiului Bucureşti. Criterii 
de evaluare a candidaţilor: Interviu 1.
Cunoştinţe privind guvernanța corpora-
tivă; 2.Cunoştinţe privind funcţionarea 
societăţilor comerciale; 3.Abilităţi mana-
geriale evaluate prin următoarele compe-
tenţe: -Capacitate de luare a deciziei; 
-Orientare către rezultate; -Capacitate de 

rezolvare a problemelor; -Capacitate de 
analiză şi sinteză; -Capacitate de control; 
-Abilităţi de comunicare. 4.Alinierea 
declaraţiei de intenţie la scrisoarea de 
aşteptări. Bibliografie: -Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată 
şi actualizată; -Ordonanța de Urgentă 
nr.109/2011 privind guvernanța corpora-
tivă a întreprinderilor publice, modificată 
şi aprobată prin Legea nr.111/2016; -Hotă-
rârea de Guvern nr.722/2016 pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare 
a unor prevederi din OUG nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a între-
prinderilor publice; -Lege nr.227/2015 
privind Codul fiscal; -Lege nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală; 
-Ordonanţa nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau 
unităţile administrative-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majori-
tară; -Legea Contabilităţii nr.82/1991; 
-Hotărârea Guvernului nr.26/2003 privind 
transparența relaţiilor financiare dintre 
autorităţile publice şi întreprinderile 
publice, precum şi transparenta financiară 
în cadrul anumitor întreprinderi; -Legea 
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 
şi sancţionarea faptelor de corupţie; 
-Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de preve-
nire şi combatere a finanţării actelor de 
terorism; -Legea 241/2005 pentru preve-
nirea şi combaterea evaziunii fiscale; 
-Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001. Persoană de contact: -secretar 
comisie de selecţie- Rădulescu Adrian 
Bogdan, sau -secretar supleant comisie de 
selecţie- Curelea Marian Răzvan. Telefon: 
021.305.55.00 Interior: 1126.

CITAŢII
l Numitii Ispas Mihaela-Costina, Ispas 
Alina-Valentina, Ispas Vasilica, Ispas C. 
Fanica, toti cu ultimul domiciliu cunoscut 
in comuna Carbunesti, judetul Prahova, 
sunt citati ca intimati la Judecatoria 
Valenii de Munte, 8:30, in 4 decembrie 
2018, in Dosarul nr. 239/331/1997 in 
proces cu petenta Musat Maria - lamurire 
dispozitiv.

l Tiuga Marian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in jud.Iasi, mun.Iasi, str.Clopo-
tari, nr.4, bl.612, sc.D, ap.1, este citat, in 
calitate de parat, pentru termenul din data 
de 13 decembrie 2018, la Judecatoria Iasi, 
sala 6, complet 02m, ora 8.30, in dosar 
nr.16649/245/2017, avand ca obiect “partaj 
bunuri comune/lichidarea regimului 
matrimonial”, in contradictoriu cu recla-
manta Corduneanu (fosta Tiuga) Petro-
nela.

l Numitul Epure Mihai Sorin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Piteşti, Calea Bucu-
reşti, nr. 32, bl. 17, sc. C, ap. 3, jud. Argeş, 
este chemat la Judecătoria Piteşti, în data 
de 6 decembrie 2018, în Dosarul nr. 
16992/280/2018, în calitate de pârât, în 
contradictoriu cu Dima Elena Iuliana, 
dosar având ca obiect ordonanţă preşedin-
ţială, suplinire acord pârât.

l Declarăm deschisă procedura declarării 
morţii lui Kloos Petru (identic cu Kloos 
Peter în varianta germană) cu invitaţia că 
orice persoană să comunice datele pe care 
le cunoaşte în legătură cu cel dispărut, la 
Judecătoria Braşov, în dosarul nr. 
22767/197/2018.

l Numitul Popescu George, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Giurgiu, Str.1 
Decembrie 1918, bl.312, sc.A, et.6, ap.28, 
județul Giurgiu, este citat în data de 

27.11.2018, ora 08.30 la Judecătoria 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, Str.Episco-
piei, nr.13, județul Giurgiu, Completul 
Cn3, Sala 2, în calitate de pârât în dosarul 
nr. 6554/236/2018, reclamanta fiind DITL 
Giurgiu.

l Numita Bozdog Lidia Elena este citata 
in calitete de parata la Judecatoria Turda 
pe data de 15.01.2019, in dosar nr. 
2158/328/2018, avand ca obiect divort.

l Domsa Ana este citata la Judecatoria 
Turda la data de 14.01.2019, in dosar 
nr.6607/328/2017, in calitate de parata in 
proces cu Gherman Grigore.

l Numitii Lup Petre, Lup Toma, Lup 
Ana, toti cu domiciliul necunoscut sunt 
citati la Judecatoria Turda pe data de 
22.01.2019, in calitate de parati in Dosar 
Nr.4472/328/2018.

l Zamfiroiu Ana, cu domiciliul în 
comuna Alunu, județul Vâlcea, este 
chemată la Judecătoria Horezu, județul 
Vâlcea, în 07.12.2018, în proces cu 
Zamfiroiu Ion, Zamfiroiu Elena, obiect 
rezoluțiune contract de vânzare cumpă-
rare cu clauză de întreținere, dosar nr. 
2059/241/2017.

DIVERSE
l SP Suma Insolvency IPURL desemnata 
lichidator judiciar al Dave Research & 
Development SRL anunta deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 in dosarul 
nr. 26032/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti - Sectia a-VII-a Civila. 
Termenul limita pentru depunerea decla-
ratiilor de creanta 28.12.2018. Termen de 
verificare a creantelor, intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar al 
creantelor la 08.01.2019. Termen de intoc-
mire si afisare a tabelului definitiv 
04.02.2019. Sedinta adunarii generale a 
creditorilor la data de 14.01.2019.

l Giba Ioana, avand domiciliul in jud.
Ilfov, oras Bragadiru, str. Iederei, nr.82, 
titular al proiectului  P.U.Z-“construire 
locuinte colective P+3” in Judet Ilfov, 
Oras Bragadiru, Sos.Alexandriei, nr.226, 
anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului Consul-
tativ al CJ.Ilfov, documentatia  putand fi 
consultata pe site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), de luni pana vineri, 
intre orele 9:00-14:00,  incepand cu data 
publicarii anuntului.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. Expert 
Petroleum Solutions S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: ,,Traversare Valea 
Bratuia cu conducta de titei Parc 838 
Ticleni – Parc 15 Ticleni” propus a fi 
amplasat pe teritoriul administrativ al 
localitatii Ticleni, judeţul Gorj. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Gorj, Târgu-Jiu, strada Unirii, 
nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 
8,30 - 14,00 şi la sediul S.C. Expert Petro-
leum Solutions S.R.L. - punct de lucru 
Ticleni, oras Ticleni, strada Stadionului, 
nr. 4, luni - vineri, între orele 9 – 13. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. Expert 

Petroleum Solutions S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: ,,Traversare Valea 
Porcului cu conducta de titei Parc 2 
Balteni - Parc 3 Balteni” propus a fi 
amplasat pe teritoriul administrativ al 
localitatii Bilteni, judeţul Gorj. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Gorj, Târgu-Jiu, strada Unirii, 
nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 
8,30 - 14,00 şi la sediul S.C. Expert Petro-
leum Solutions S.R.L. - punct de lucru 
Ticleni, oras Ticleni, strada Stadionului, 
nr. 4, luni - vineri, între orele 9 - 13. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. Expert 
Petroleum Solutions S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: ,,Traversare Valea 
Romanatului cu conducta de titei Parc 2 
Balteni - Parc 3 Balteni” propus a fi 
amplasat pe teritoriul administrativ al 
localitatii Bilteni, judeţul GORJ. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Gorj, Târgu-Jiu, strada Unirii, 
nr. 76, în zilele de luni - vineri, între orele 
8,30 - 14,00 şi la sediul S.C. Expert Petro-
leum Solutions S.R.L. - punct de lucru 
Ticleni, oras Ticleni, strada Stadionului, 
nr. 4, luni - vineri, între orele 9 - 13. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. Expert 
Petroleum Solutions S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: ,,Traversare Maroaia cu 
conducte de titei Parc 3 Balteni - Parc 14 
Ticleni si Parc 71 Ticleni - Parc 14 Ticleni” 
propus a fi amplasat pe teritoriul adminis-
trativ al localitatii Ticleni, judeţul Gorj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Gorj, Târgu-Jiu, strada 
Unirii, nr. 76, în zilele de luni - vineri, între 
orele 8,30 - 14,00 şi la sediul S.C. Expert 
Petroleum Solutions S.R.L. - punct de 
lucru Ticleni, oras Ticleni, strada Stadio-
nului, nr. 4, luni - vineri, între orele 9 -13. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Gorj.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. Expert 
Petroleum Solutions S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: ,,Traversare Valea 
Lumedia si Valea Lumedioara cu 
conducta de titei Parc 71 Ticleni –Parc 14 
Ticleni” propus a fi amplasat pe teritoriul 
administrativ al localitatii Ticleni, judeţul 
Gorj. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj, 
Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de 
luni - vineri, între orele 8,30 - 14,00 şi la 
sediul S.C. Expert Petroleum Solutions 
S.R.L. - punct de lucru Ticleni, oras 
Ticleni, strada Stadionului, nr. 4, luni - 
vineri, între orele 9 -13. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj.

l S.C. OMV Petrom S.A prin S.C. Expert 
Petroleum Solutions S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: ,,Traversare Valea 
Lumedia si Valea Lumedioara cu 
conducta de titei Parc 3 Balteni - Parc 14 
Ticleni” propus a fi amplasat pe teritoriul 
administrativ al localitatii Ticleni, judeţul 
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Gorj. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj, Târgu-Jiu, 
strada Unirii, nr. 76, în zilele de luni - 
vineri, între orele 8,30 - 14,00 şi la sediul 
S.C. Expert Petroleum Solutions S.R.L. - 
punct de lucru Ticleni, oras Ticleni, strada 
Stadionului, nr. 4, luni - vineri, între orele 9 
- 13. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Gorj.

l În dosarul nr. 25593/245/2017, Judecă-
toria Iaşi a pronunțat sentința civilă nr. 
11246/29.10.2018 având următorul dispo-
zitiv: Admite cererea de chemare în jude-
cată, astfel acum a fost modificată, 
formulată de reclamanta Haji Taleb 
Margareta, CNP 2530609227791, domici-
liată în Iaşi, str. Petre Ispirescu nr.3, bl.A3, 
sc.B, et.6, ap.3, județul Iaşi în contradic-
toriu cu pârâtul Haji Taleb Mahmoud, cu 
ultimul domiciliu avut în Iaşi, str. Petre 
Ispirescu nr.3, bl.A3, sc.B, et.6, ap.3, 
județul Iaşi. Declară descfăcută căsătoria 
părților încheiată la data de 22.11.1990 şi 
înregistrată sub nr. 26 28 în registrul de 
stare civilă al Primăriei Municipiului Iaşi, 
din culpă exclusivă a pârâtului. Dispune 
ca reclamanta să revină la numele purtat 
anterior căsătoriei, acela de Artin. Obligă 
pârâtul la plata către reclamanta a sumei 
de 390 lei cu titlu de cheltuieli de judecată 
din care suma de 100 lei cu titlu de taxă 
judiciară de timbru, 260 lei onorariu 
curator special şi 30 lei alte cheltuieli. Cu 
drept de apel în 30 de zile de la comuni-
care, cererea urmând a se depune la Jude-
cătoria Iaşi. Pronunțată în şedință publică 
astăzi, 29.10.2018.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită administrator judiciar 
conform Incheiere din 20.11.2018 Tribunal 
Prahova, dosar nr. 5177/105/2018, anunţă 
deschiderea procedurii generale a debi-
toarei Sancris SRL, cu sediul social în 
Com. Paulesti, Sat Paulestii Noi, Str. 
Principala, Nr. 2, Tarlaua 11, Jud. 
Prahova, înregistrată la ORC sub nr. 
J29/795/1994, cod de identificare fiscală 
CUI 5473450. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 04.01.2019. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 24.01.2019. 
Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv al creanţelor este 18.02.2019. 
Prima adunare a creditorilor la data de 
29.01.2019 ora 14.00.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită administrator judiciar 
conform sentinta nr. 821/16.11.2018 
Tribunal Prahova, dosar nr. 4507/105/2018, 
anunţă deschiderea procedurii generale a 
debitoarei GEBC Tehnirom Macarale SRL 
cu sediul social în Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 
141, Jud. Prahova, înregistrată la ORC 
sub nr. J29/822/2011, cod de identificare 
fiscală CUI 28500782. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor este 31.12.2018. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 18.01.2019. 
Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv al creanţelor este 12.02.2019. 
Prima adunare a creditorilor la data de 
23.01.2019 ora 14.00.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită administrator judiciar 
conform sentinta nr. 820/16.11.2018 
Tribunal Prahova, dosar nr. 4571/105/2018, 
anunţă deschiderea procedurii generale a 

debitoarei Crismar Construct SRL, cu 
sediul social în Breaza, Str. Aleea ParculuI, 
Nr. 13, Bloc 2, Scara A, Etaj 4, Ap. 17, 
Județ Prahova, înregistrată la ORC sub nr. 
J29/934/2006, CUI 18616551. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor este 31.12.2018. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 18.01.2019. 
Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv al creanţelor este 12.02.2019. 
Prima adunare a creditorilor la data de 
23.01.2019 ora13.30.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al MAR Group Rmdl Invest SRL 
desemnat prin hotararea nr.6661 din data 
de 14.11.2018, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
36192/3/2017, notificã deschiderea fali-
mentului prin procedura generala preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împotriva Mar 
Group Rmdl Invest SRL, cu sediul in 
Bucureşti Sectorul 5, Str. Cap. Ion 
Uşurelu, Nr. 12, Bloc M1, Etaj 4, Ap. 44, 
CUI  23531362, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/4996/2008.. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva Mar 
Group Rmdl Invest SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
36192/3/2017, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in tabelul 
suplimentar al creantelor 28.12.2018; b) 
termenul limita pentru verificarea crean-
telor, intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
28.01.2019; c) termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul suplimentar: 
21.02.2019; d) termen pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv consolidat 
28.02.2019.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al A.C.I.M. SUD SRL desemnat 
prin hotararea nr.6643 din data de 
14.11.2018, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
47716/3/2017, notificã deschiderea fali-
mentului prin procedura simplificata 
prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
A.C.I.M. SUD SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 3, Str. Mihail Tîrnoveanu, Nr. 39, 
CUI  22132975, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/13787/2007. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva A.C.I.M. 
SUD SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
47716/3/2017, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in tabelul 
suplimentar al creantelor 28.12.2018; b) 
termenul limita pentru verificarea crean-
telor, intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
28.01.2019; c) termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi 
de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru intocmirea 
si afisarea tabelului definitiv consolidat 
28.02.2018.

l Anunț prealabil privind afişarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea  Administrativ-Teritorială Rado-
vanu din județul Călăraşi, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 

pentru sectoarele cadastrale nr: -2(T60/1; 
T60/2; T60/3); -3(T50; T51/1; T51/2; T52; 
T58/1; T58/2; T59); -4(T61; T61/1; T61/2; 
T62/1; T62/2); -5(T46; T46/1; T46/2;T47; 
T47/1; T48); -12(T94; T92; T91; T90; T89; 
T85; T86; T87; T88); -20(T38/1,T38/1, 
T38/2, T38/3, T37/2, T37/3); -25(T39, 
T39/1, T39/2), începând cu data de 
28.11.2018 pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Prim[riei, str.Principală, nr.158, 
conform art.14 din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările ulteri-
oare.  Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei şi pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

SOMAŢII
l Prin prezenta somaţie se aduce la 
cunoştinţa celor interesaţi faptul că 
petenta Modi Vilma solicită dobândirea 
prin uzucapiune conform prev art.28 din 
DL nr.115/1938 a dreptului de proprietate 
asupra imobilului situat în Angheluş, 
nr.131, jud.Covasna, înscris în CF nr.25145 
Ghidfalău (CF vechi 359 Angheluş) nr. top 
640/21 loc de casă cu suprafaţă de 
1.048mp, proprietatea tabulară a numi-
tului Patranjel Gheorghe. Toţi cei intere-
saţi pot face opoziţie în termen de 1 lună la 
Judecătoria Sfântu Gheorghe, str.Kriza 
Janos, nr.2, jud.Covasna, în dos. 
nr.5180/305/2018.

LICITAŢII
l Denumire instituție: D.J.S.T. Cluj. 
Condiții participare: orice persoană fizică 
sau juridică, română ori străină, are 
dreptul de a participa la procedura pentru 
atribuirea contractului de închiriere. 
Cuantum şi forma garanție de participare: 
3 (trei) chirii minime lunare care se vor 
depune în numerar la casieria DJST Cluj. 
Descrierea bunurilor: -spațiu în suprafață 
de 26,94mp, compus dintr-o încăpere, cu 
destinația de birou, situat în incinta Sălii 
Sporturilor “H.Demian”, Cluj-Napoca, str.
Splaiul Independentei, nr.6. –spațiu în 
suprafață de 14,40mp, compus dintr-o 
încăpere, cu destinația de magazin 
alimentar, situat în incinta Sălii Sportu-
rilor “H.Demian”, Cluj-Napoca, str.
Splaiul Independentei, nr.6. Data, adresa 
şi ora limită a depunerii ofertelor: 
05.12.2018, ora 10.00, sediul D.J.S.T.Cluj, 
Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr.40, jud.
Cluj. Data, ora şi locul deschiderii ofer-
telor: 06.12.2018, ora 10.00, sediul D.J.S.T.
Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr.40, 
jud.Cluj. Modul de obținere a documenta-
ției: începând cu data de 23.11.2018 pe 
baza de solicitare scrisă de la sediul 
D.J.S.T.Cluj, c/val documentației fiind de 
50Lei, achitată în numerar la casieria 
D.J.S.T.Cluj.

l Banipor S.R.L., societate in reorgani-
zare, prin administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, scoate la vanzare prin lici-
tatie publica, in bloc, proprietatea imobi-
liara situata in localitatea Targsoru Vechi, 
Sat Strejnicu, Str. Stadionului, nr. 31, 
Judetul Prahova, compusa din teren in 
suprafata totala de 668 mp, Tarlaua 25, 
Parcela Cc1061/1, Constructia C1 - abator, 
in suprafata construita de 234 mp si 
suprafata utila de 201,40 mp, nr. cadastral 
126-C1 si Constructia C3 - magazie, in 
suprafata construita de 13,78 mp si supra-
fata utila de 13,04 mp nr. cadastral 
126-C3, la pretul total de 261.892 lei 
(valoarea nu contine TVA), dupa cum 
urmeaza: - Constructia C1 - abator = 
190.616 lei fara TVA; - Constructia C3 - 
magazie = 4.276 lei fara TVA; - Teren in 
suprafata totala de 668 mp = 67.000 lei 

fara TVA. Licitatiile se vor organiza in 
data de 26.11.2018, ora 11:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
28.11.2018, 03.12.2018, 05.12.2018, 
07.12.2018, 10.12.2018, 12.12.2018, 
14.12.2018, 17.12.2018, 07.01.2019, 
09.11.2019, 11.01.2019, 14.01.2019, 
16.01.2019, 18.01.2019, 20.01.2019, 
22.01.2019, 25.09.2018, 27.01.2019, 
29.01.2019.Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si achi-
zitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul administratorului 
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Judetul Prahova, la nume-
r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0728485605/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro. 

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin 
lichidator, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde 
prin licitatie publica, imobil situat in 
Comuna Băneşti, Punct Ciuperceasca, 
Judeţul Prahova, compus din: C1 - 
Pensiune/Motel, în suprafaţă construită de 
413,45 mp, suprafaţă utilă 360,60 mp, 
data construcţiei 1970, reabilitată in anul 
2006; teren extravilan curti constructii, în 
suprafaţă măsurată de 7.740 mp; C 2 - 
Terasa cu copertina de lemn, în suprafaţă 
de 122,85 mp; platforma dale colorate, în 
suprafaţă de 148,82 mp; C3 - Construcţie 
deschisa cu destinaţia discotecă, în supra-
faţă de 295 mp; C4 - Construcţie cu desti-
naţia WC, în suprafaţă construită de 42 
mp, suprafaţă utilă de 27,97 mp, la preţul 
total de 658.660,50 lei (pret fara TVA). 
Licitatia se va tine la sediul lichidatorului 
in data de 26.11.2018, ora 14.00, iar in 
cazul in care proprietatea imobiliara nu se 
va vinde, licitatia se va tine in data de 
28.11.2018, 03.12.2018, 05.12.2018, 
07.12.2018, 10.12.2018, 12.12.2018, 
14.12.2018, 17.12.2018, 07.01.2019, 
09.11.2019, 11.01.2019, 14.01.2019, 
16.01.2019, 18.01.2019, 20.01.2019, 
22.01.2019, 25.09.2018, 27.01.2019, 
29.01.2019, la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului judiciar 
insotite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la 
lichidatorulul judiciar, la adresa mai sus 
mentionata, la numerele de telefon 
0787344547/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l Municipiul Petroşani - prin Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cu 
sediul administrativ pe str. 1 Decembrie 
1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon 
0254 .541220 ,  0254 .541221 ,  fax 
0254.545903, cod fiscal 4468943, adresa de 
e-mail serv_urbanismpetrosani@yahoo.
com organizează: -licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului de conce-
siune al terenului aferent imobilului cu 
destinație de spațiu comercial, în supra-
față de 36,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, str. Aviatorilor, Piața Agroali-
mentară Dacia; -licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului de conce-
siune al terenului în suprafață de 7,0 mp, 
situat în municipiul Petroşani, str. General 
Dragalina, în scopul suplimentării concesi-
unii terenului aferent unui garaj; -licitaţie 
publică în vederea atribuirii contractului 
de concesiune al terenului aferent imobi-
lului cu destinație de garaj, în suprafață de 
26,0 mp, situat în municipiul Petroşani, str. 
Independenței. Ofertele se depun într-un 
exemplar până la data de 13.12.2018, ora 

9:00 şi se vor deschide în şedinţa publică 
din data de 13.12.2018, orele 11:00, 13:00 
respectiv 15:00, în sala de şedinţe, la sediul 
instituţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât şi 
documentaţia de atribuire se pot obţine 
până la data de 10.12.2018, de la Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din 
cadrul Primăriei municipiului Petroşani, 
camera 37, telefon 0254.541220(1), int.131. 
-licitaţie publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al terenului în 
suprafață de 4,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, str. Saturn, în scopul suplimen-
tării concesiunii terenului aferent unui 
garaj; -licitaţie publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al terenului 
aferent imobilului cu destinație de garaj, în 
suprafață de 29,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, str. Independenței; -licitaţie 
publică în vederea atribuirii contractului 
de concesiune al terenului aferent imobi-
lului cu destinație de garaj, în suprafață de 
19,0 mp, situat în municipiul Petroşani, str. 
Viitorului. Ofertele se depun într-un exem-
plar până la data de 17.12.2018, ora 9:00 şi 
se vor deschide în şedinţa publică din data 
de 17.12.2018, orele 11:00, 13:00 respectiv 
15:00, în sala de şedinţe, la sediul institu-
ţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât şi docu-
mentaţia de atribuire se pot obţine până la 
data de 12.12.2018, de la Serviciul Urba-
nism şi Amenajarea Teritoriului, din 
cadrul Primăriei municipiului Petroşani, 
camera 37, telefon 0254.541220(1), int.131. 
Costul documentaţiei de atribuire este de 
50 lei şi se va achita la casieria din cadrul 
Primăriei municipiului Petroşani, parter. 
Ofertele se depun la sediul instituţiei, 
biroul de registratură, camera 5 sau 7.

PIERDERI
l Pierdut ştampilă aparținând SC Casa 
Verde  S tar  SRL,  RO16526142 , 
J40/9918/18.06.2004. O declar nulă.

l Gdfavourite SRL, Sat Iecea Mare, 
Comuna Iecea Mare, nr. 6, județul Timiş, 
CUI: 39078420, J35/952/2018, eliberat de 
ONRC Timiş. Îl declar nul.

l S.C. Aviation Safety Agency S.R.L. cu 
sediul în Bucureşti, sectorul 3, Bd. Camil 
Ressu, nr. 13, bl. 58B, et.1, ap. 8, camera 
nr.1, CUI 32270282, J40/11683/20.09.2013, 
declară pierdute Certificatul constatator 
de autorizare şi Certificatul de înregistrare, 
motiv pentru care le declară nule.

l SC Green Constructb SRL, CUI: 
RO1657981, cu sediul social în Corbeanca, 
Aleea Paradisul Verde, Județ Ilfov, pierdut 
carte intervenție şi registrul special AMEF 
Model EPSON MF 220, seria FF7F000437, 
instalată la sediul social al societății. Le 
declarăm nule.

l Societatea Coro Express New Imobi-
liare SRL cu sediul în Bucureşti, 
J40/9058/2018, informează cu pierderea 
certificatului de înregistrare seria B nr. 
3493642 eliberat de ONRC. Îl declar nul.

l Pierdut carnet ambarcaţiune, seria 
A000704 eliberat la data de 13.05.2015 de 
către Căpitănia Zonală Drobeta pe 
numele  Buşe Cristian -Dumitru. Se 
declară nul.

l Pierdut contract vânzare -cumpărare nr. 
809/16.04.2009 pe numele Bizdrighean 
George Adrian, emis de Biroul Notarilor 
Publici Rotărescu şi Ştefănescu. Îl declar 
nul.

l Pierdut atestat taxi, eliberat de ARR 
GORJ pe numele Istratie Ionut Petrisor. Il 
declar nul.


