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OFERTE SERVICIU
l SC Mono Bau SRL, cu sediul în 
Loc.Gheorgheni, jud.Harghita, pune 
la dispoziție 16 de locuri de muncă 
pentru muncitori necalificați în 
construcții și 5 posturi de mecanic. 
Detalii la tel. 0744.691.401.

l U.M.02214 București, din Minis-
terul Apărării Naționale, organizează 
concursuri de ocupare pe perioadă 
nedeterminată a unui post de personal 
civil contractual contabil IA și 
muncitor calificat I. -17.12.2018 
(proba scrisă) -la sediul U.M.02214 
București, strada Antiaeriană, nr.6-8, 
Sector 5, București. Data limită de 
depunere a dosarelor, la sediul 
U.M.02214 București este 10.12.2018, 
o r a  1 5 . 3 0 .  D a t e  d e  c o n t a c t : 
tel.021/410.01.50 interior 0358, 
persoană de contact: Mihai baciu, 
secretar.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante următoare: Posturi vacante: 
Muncitor calificat III- instalator 
sanitar- 1 post- pentru Formaţia de 
întreţinere și reparare a instalaţiilor și 
utilajelor. Concursul se va desfășura 
astfel: 1.Proba scrisă: în data de 
07.01.2019, ora 9.00. 2.Proba interviu: 
în data de 09.01.2019, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Diplomă (certificat) 
de calificare, categoria de calificare 2, 
minim 3 ani vechime în meserie. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul unităţii din Strada 
Tabaci, nr.1. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova,  persoană de 
contact :  Ec.  Ungurenuș Atena 
Carmen, telefon: 0251.502.306.

l Ansamblul Artistic Profesionist 
“Doina Gorjului” Târgu Jiu, cu sediul 
în Târgu-Jiu, str. Traian, nr.5, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
execuție pe perioadă nedeterminată 
de garderobier, treapta profesională I. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist 
“Doina Gorjului” din Târgu Jiu și va 
consta în următoarele probe: - proba 
scrisă în data de 9 ianuarie 2019, ora 

11:00; - proba interviu în data de 14 
ianuarie 2019, ora 11:00. Candidații 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: I. Condiții gene-
rale prevăzute de art.3 din Regula-
mentul-cadru anexă la H.G. nr. 
286/2011 privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale. II. 
Condiții specifice: - studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
- vechime în muncă - minim 20 ani; - 
certificat de absolvire curs calificare 
croitor-confecționer îmbrăcăminte. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist 
“Doina Gorjului” Târgu Jiu, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării prezentului anunț în Moni-
torul Oficial al României, Partea III-a. 
Relații suplimentare se pot obține de 
la sediul Ansamblului Artistic Profesi-
onist “Doina Gorjului” Târgu Jiu, la 
secretariatul instituției, telefon 
0253/216179.

l Orasul Novaci - Primaria, organi-
zeaza concurs de ocupare  a 1 (una) 
functie vacanta de executie de sofer  
din cadrul Serviciul Gospodarire 
comunala, spatii verzi si adminis-
trativ. Concursul consta intr-o proba 
s c r i s a ,  o r g a n i z a t  i n  d a t a  d e 
09.01.2019, ora 10:00, respectiv proba 
practica si interviu, organizat in data 
de 11.01.2019, ora 10:00 la sediul 
Primariei orasului Novaci. Data 
limita de inscriere la concurs este 
21.12.2018,ora 16:00 la Comparti-
mentul Resurse Umane,  relatii supli-
mentare se pot obtine la  telefonul 
0253/466221. Candidatii trebuie sa 
indeplineasca cumulativ urmatoarele: 
Conditii generale stabilite conform 
art.3 din HG nr.286/2011 si anume: 
-are cetatenia romana, cetatenie a 
altor state member ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor apartinand 
Spatiului Economic European si 
domiciliul in Romania; -cunoaste 
limba romana, scris si vorbit; -are 
varsta minima reglementata de preve-
derile legale; -are capacitate deplina 
de exercitiu; -are o stare de sanatate 
corespunzatoare postului pentru care 
candideaza, atestata pe baza adeve-
rintei medicale eliberate de medicul 
de families au de unitatile sanitare 
abilitate; -indeplineste conditiile de 
studii si, dupa caz, de vechime sau 
alte conditii specifice potrivit cerin-
telor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat definitiv pentru 
savarsirea unei infractiuni contra 
umanitatii, contra statului ori contra 
autoritatii, de serviciu sau in legatura 

cu serviciul, care impiedica infaptu-
irea justitiei, de fals ori a unor fapte 
de coruptie sau a unei infractiuni 
savarsite cu intentie, care ar face-o 
incompatibila cu exercitarea fuctiei, 
cu exceptia situatiei in care a inter-
venit reabilitarea. Conditii specifice: 
-Studii medii generale; -Permis de 
conducere categoria B,C,E, BE,CE; 
-Atestat transport marfa si cartela 
tahograf; -Vechime in munca minim 2 
ani; -Fisa medicala si psihologic 
conducator auto (siguranta circula-
tiei); -Apt medical (Medicina Muncii).

l Primăria Orașului Videle organi-
zează la sediul său din str. Republicii, 
nr. 2 în data de 08.01.2019, ora 10.00 
-proba scrisă, respectiv 11.01.2019, 
ora 14.00 -interviul, concurs pentru 
ocuparea a trei posturi vacante, 
funcţii contractuale de execuţie, din 
cadrul  Grădiniţe i  cu Program 
Prelungit Nr. 1 Videle, după cum 
urmează: un post vacant de maga-
ziner, un post vacant de bucătar, un 
post vacant de îngrijitor. Condiţiile 
necesare ocupării unui post de natură 
contractuală vacant sau temporar 
vacant sunt prevăzute la art. 3 din 
HGR 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice de înscriere și participare la 
concurs pentru ocuparea posturilor 
vacante mai sus menţionate sunt 
următoarele: -pentru postul de maga-
ziner: absolvent de studii medii liceale 
cu diplomă de bacalaureat; -pentru 
postul de bucătar: absolvent de studii 
medii/ generale și atestat calificare 
bucătar; -pentru postul de îngrijitor: 
absolvent școală generală. Dosarele de 
participare la concurs se pot depune 
la secretariatul comisiei de concurs 
-Direcţia Resurse Umane, Salarizare, 
Informatică, Autorizări Taximetrie și 
Comerţ, Problemele Romilor și Parc 
Auto din cadrul Primăriei Orașului 
Videle, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunţului și vor 
conţine, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art. 6 alin. (1) din 
Regulamentul cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat de Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Coordonate 

de contact pentru primirea dosarelor 
de concurs: sediul Primăriei Orașului 
Videle, str. Republicii, nr. 2, oraș 
Videle, judeţul Teleorman, telefon: 
0247/453017 interior 106,  fax: 
0247/453015, e-mail: primariavidele@
yahoo.com, persoana de contact: 
Vochin Nicoleta -inspector. Informaţii 
suplimentare privind desfășurarea 
concursului se pot obţine la secretari-
atul comisiei de concurs -Direcţia 
Resurse Umane, Salarizare, Informa-
tică, Autorizări Taximetrie și Comerţ, 
Problemele Romilor și Parc Auto din 
cadrul Primăriei Orașului Videle, 
telefon: 0247/ 453.017, int 106.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B, Jud. 
Giurgiu, organizează concurs pentru 
ocuparea unor funcţii contractuale 
vacante de execuţie, pe perioadă nede-
terminată, din cadrul Serviciului 
Publicitate Imobiliară -Biroul Relaţii 
cu Publicul Bolintin Vale, conform 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, după cum 
urmează: -1 post de asistent regis-
trator principal gradul IA; -1 post de 
asistent registrator treapta IA; -1 post 
de referent treapta IA. Concursul se 
va desfășura astfel: Proba scrisă în 
data de 09.01.2019: ora 10,00; Proba 
interviu în data de 14.01.2019: ora 
10,00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Asistent regis-
trator principal gradul IA: -nivelul 
studiilor: studii universitare cu 
diplomă de licenţă profilul știinţe 
juridice -specializarea drept; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 6 ani și 6 
luni. Asistent registrator treapta IA: 
-nivelul studiilor: studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: minim 6 ani și 6 
luni. Referent treapta IA: -nivelul 
studiilor: studii medii absolvite cu 

diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 6 ani și 6 luni. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
27.12.2018, ora 16.30, la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Giurgiu. Locul de desfășu-
rare al concursului: sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Giurgiu. Relaţii suplimentare la sediul 
instituţiei, Giurgiu, B-dul 1907, Nr. 1, 
Sc. B, Jud. Giurgiu, persoana de 
contact: Chireceanu Marinela, tel. 
0246216444, int. 120, e-mail gr@
ancpi.ro sau pe site-ul: www.ocpi-
giurgiu.ro.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Sebeș organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei contrac-
tuale de execuţie vacante de: -Consilier, 
gradul I din cadrul Compartimentului 
Relații Publice, Comunicare și Infor-
matică, aparatul de specialitate al 
primarului, cod COR 242201. Probele 
stabilite pentru concurs: proba scrisă, 
proba practică (testarea abilităţilor și 
aptitudinilor practice ale candidatului 
privind utilizarea programelor Micro-
soft Word și Microsoft Excel) și inter-
viul. Data, ora și locul organizării 
probei scrise: 08.01.2019, ora 11:00, 
Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeș, jud. 
Alba. Data, ora și locul organizării 
probei practice: 10.01.2019, ora 11:00, 
Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeș, jud. 
Alba. Data, ora și locul susţinerii inter-
viului: 14.01.2019, ora 15:00, Parcul 
Arini, nr. 1, Mun. Sebeș, jud. Alba. 
Condiţiile generale și specifice de 
participare la concurs: -candidatul 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art. 3 din Anexa 
la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă  în domeniul: jurnalism, 
filologie, administrație publică, relații 
publice, comunicare; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 5 ani. 
Data până la care se pot depune dosa-
rele de înscriere: 27.12.2018, ora 16:00. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul 
Primăriei Municipiului Sebeș, Parcul 
Arini, nr. 1, Mun. Sebeș, jud. Alba, 
persoană de contact: inspector, Nico-
leta Irimie. Informații suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei, telefon 
0258.731.318, email secretariat@
primariasebes.ro.

 Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în con-
formitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 300/25.10.2018, 
organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 73,00 mp, aparţinând do-
meniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada 
Aleea Ciresilor, nr. 4, nr. cadastral 25585.
 Licitaţia va avea loc în data de 17.01.2019 orele 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, str. Dunării, nr. 139.
 Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei muni-
cipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului ad-
ministrativ, cu modificările si completările ulterioare . 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int. 132.

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333 
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33 
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3-
t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3 
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 fi33c3, cop33 dup3 C33tific3tul 
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3 
co3fid33ţ33l3t3t3,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333  3ch3t3333 33333ţ333 
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3 
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33, 
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot fi v33u3l333t3, co3d3ţ33l3 
d3d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3fiș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul 
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3, 
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic. 
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.

 Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în con-
formitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 301/25.10.2018, 
organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 74,00 mp, aparţinând do-
meniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada 
Dunarii, nr. 107(lot 2), nr. cadastral 25041.
 Licitaţia va avea loc în data de 17.01.2019 orele 11:30 la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, str. Dunării, nr. 139.
 Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei muni-
cipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului ad-
ministrativ, cu modificările si completările ulterioare. 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
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l Primăria Comunei Voineşti, judeţul 
Iaşi (tel./fax: 0232.294.755, site: www.
primariavoinesti.ro), organizează 
concurs de recrutare în data de 
14.01.2019 pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante la 
C o m p a r t i m e n t u l  U r b a n i s m 
-Construcții: inspector, clasa I, grad 
profesional principal- 1 post. 1.
Probele stabilite pentru concurs: 
-selecţia dosarului de înscriere, proba 
scrisă, interviul. 2.Condiţiile de desfă-
şurare a concursului: -Data, ora şi 
locaţia desfăşurării probei scrise: 
14.01.2019, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Comunei Voineşti, judeţul Iaşi- 
Sala de şedinţe, et.I. Data şi ora 
interviului vor fi comunicate ulterior. 
3.Condiţii de participare la concurs: 
3.1.Condiţii generale menţionate în 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată (r2), cu modificările şi comple-
tările ulterioare. 3.2.Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului 
aferente funcţiei publice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în: -arhitec-
tură şi urbanism, domeniul de licenţă 
arhitectură, sau domeniul de licenţă 
urbanism; -ştiinţe inginereşti, dome-
niul de licenţă inginerie civilă. 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
inspector, clasa I, grad profesional 
principal -5 ani. Dosarul de concurs 
se depune în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial, Partea III-a, la Registra-
tura -Primăria Comunei Voineşti, 
persoană de contact: secretarul comi-
siei de concurs: Liviu Timofte, e-mail: 
contact@primariavoinesti-iasi.ro, 
tel.0232.294.755.

l Unitatea Militară 01912 Borcea, cu 
sediul în com.Borcea, Blocuri Bără-
ganu, jud.Călăraşi, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual 
de inginer de sistem I: 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 08.01.2019, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 14.01.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
23.01.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
nivelul minim, domeniul şi speciali-
zarea studiilor: -studii superioare de 
lungă durată, din perioada anterioară 
aplicării celor trei cicluri tip Bologna, 
absolvite cu diplomă de licenţă/echi-
valentă în domeniile „Informatică”, 
„Calculatoare şi tehnologia informa-
ţiei”, „Ingineria sistemelor”, „Ingi-
nerie electronică, telecomunicaţii şi 
tehnologii informaţionale”, „Ştiinţe 
inginereşti aplicate”, orice speciali-
zare, Informatică industrială, Mate-
matică şi informatică aplicată în 
inginerie sau studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă/echivalentă (ciclul I Bologna) 
în orice domeniu tehnic şi studii 
universitare de master absolvite cu 
diplomă de master/echivalentă (ciclul 
II Bologna) în domeniile „Informa-
tică”, „Inginerie electronică, teleco-
m u n i c a ţ i i  ş i  t e h n o l o g i i 
informaţionale”, „Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei”, „Ingineria 

sistemelor”, „Ştiinţe inginereşti apli-
cate”; -vechime în specialitatea 
postului: minimum 3 ani şi 6 luni; 
-nivelul de acces la informaţii clasifi-
cate este „Strict secret”, fiind necesar 
acordul scris al persoanei care doreşte 
să candideze privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în situaţia în care 
va fi declarată „admisă”. Candidaţii 
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 UM 01912 Borcea. Relaţii 
suplimentare la sediul: Unitatea Mili-
tară 01912 Borcea, persoană de 
contact: Gheorghe Nelu, telefon: 
0243.362.580, interior: 177, fax: 
0243.361.012, e-mail: bz86aer@roaf.
ro.

l Şcoala Gimnazială „Grigore Dimi-
trie Ghica”, cu sediul în localitatea 
Peretu, str.Adamiade, nr.771, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de muncitor calificat, cu atri-
buții de fochist, 0,50 normă, conform 
HG nr.286/23.03.2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/11.11.2014. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 7.01.2019, ora 
9.00; -Proba interviu în data de 
9.01.2019, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii medii: şcoală profesională sau 
liceu tehnologic; -Deținerea unui 
certificat/atestat de calificare pentru 
meseria de fochist; -Autorizație 
ISCIR pentru cazane de joasă 
presiune; -Disponibilitate la timp de 
lucru prelungit; -Vechime în muncă 
cel puțin 2 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 27 decembrie 2018, în 
intervalul orar 10.00-16.00 (în zilele 
lucrătoare), la sediul unităţii. Relaţii 
suplimentare la Şcoala Gimnazială 
„Grigore Dimitrie Ghica”, comuna 
Peretu, județul Teleorman, persoană 
de contact: Nicolescu Simona, telefon: 
0247.327.169, fax: 0247.327.169.

l Primăria Comunei Purani, judeţul 
Teleorman, cu sediul în comuna 
Purani, Şos.Piteşti, nr.17, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant 
contractual de referent IA. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Purani, astfel: -proba scrisă 
în data de 07 ianuarie 2019, ora 10.00; 
-interviul în data de 08 ianuarie 2019, 
ora 10.00. Condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din Regulamentul-cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011, modifi-
cată şi completată. Condiţii specifice: 
-studii liceale cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea studi-
ilor: 9 ani; -atestat profesional în 
contabilitate. Dosarele se vor depune 
în 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial. Relaţii 
la sediul Primăriei Comunei Purani, 
telefon: 0762.138.140, e-mail: primari-
apurani@yahoo.com.

l Primăria Comunei Şuncuiuş, cu 
sediul: comuna Şuncuiuş, strada 
Aurel Vlaicu, nr.493, judeţul Bihor, 
organizează concurs în vederea 
ocupării unei funcţii publice de 
execuţie vacante, respectiv consilier în 

cadrul Compartimentului Stare civilă 
şi evidența persoanei, clasa I, grad 
profesional principal. Condiţii de 
participare: Condiţii generale prevă-
zute în art.54 din Legea nr.188/1999, 
republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţii specifice: 
-Studii de specialitate: studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
oricare din domeniile: ştiințe econo-
mice, ştiinţe juridice, ştiinţe adminis-
trative; -Cunoştinţe de operare pe 
calculator; -Vechimea minimă în 
specialitatea studiilor: 5 ani; -Acte 
necesare pentru înscriere: (art.49 
alin.1 din HG nr.611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierelor funcţi-
onarilor publici). Datele de organizare 
a concursului: -Proba scrisă se va 
desfăşura în data de 15.01.2019, ora 
11.00;  -Interviul  în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise, conform 
prevederilor art.56 alin.1 din HG 
nr.611/2008. Bibliografia aferentă este 
afişată pe site-ul: www.comunasun-
cuius.ro şi  la sediul  Primăriei 
Comunei Şuncuiuş. Copiile de pe 
actele necesare înscrierii se vor 
prezenta însoţite de documentele 
originale sau în copii legalizate. Dosa-
rele se vor depune în termen de 20 de 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial. Relaţii suplimen-
tare la tel.0259.444.010.

l Primăria Comunei Peciu Nou, cu 
sediul în localitatea Peciu Nou, 
nr.189, județul Timiş, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului contractual de execuţie 
vacant din aparatul de specialitate al 
primarului de: muncitor necalificat I, 
îngrijitor, 1 normă, durată nedetermi-
nată. Concursul se desfăşoară la 
sediul Primăriei Comunei Peciu Nou, 
în Peciu Nou, la nr.189, județul Timiş, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
09.01.2019, ora 10.00; -Interviul în 
data de 11.01.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Nivelul minim al studiilor 
absolvite: cel puţin studii gimnaziale 
(8 clase); -Vechime- nu se cere. Detalii 
privind condițiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile la 
sediul primăriei şi pe pagina de 
internet: www.primariapeciunou.ro. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare  de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul instituției, în locali-
tatea Peciu Nou, nr.189, județul 
Timiş. Relaţii suplimentare la sediul 
instituției, persoană de contact: 
Rotaru Elena, telefon: 0256.414.500.

l U.M. 01150 Bucureşti organizează 
concursuri pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii publice vacante: I.
Referent grad profesional debutant, 
din Biroul proiecte cu finanţare 
externă -Serviciul  coordonare 
program major „Administraţie 
centrală” şi proiecte cu finanţare 
externă din cadrul Direcţiei planifi-
care- coordonare, stat major şi 

resurse umane. Locul desfăşurării 
concursului: sediul U.M. 01150 
Bucureşti, Str. Izvor nr. 110, sector 5, 
Bucureşti. Probele şi datele desfăşu-
rării concursului:-proba scrisă: 
14.01.2019, ora 10.30. Condiţiile 
generale şi specifice de participare la 
concurs: -condiţiile prevăzute la art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii liceale 
cu diplomă de bacalaureat; -vechime 
în specialitatea studiilor -0 ani; 
-persoana declarată „admis” la 
concurs să fie de acord cu privire la 
procedura de verificare şi avizare 
pentru eliberarea autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, corespun-
z ă t o r  f i ş e i  p o s t u l u i  - n i v e l 
„SECRET”. II.Consilier, grad profe-
sional debutant, în Biroul expertizare 
documente şi monitorizare lucrări 
din Serviciul expertizare, documen-
tare, analiză şi monitorizare lucrări,  
din cadrul Direcţiei pentru relaţia cu 
Guvernul, coordonare şi avizare acte 
normative şi relaţii cu publicul.  
Locul desfăşurării concursului: 
sediul U.M. 01150 Bucureşti, Str. 
Izvor nr. 110, sector 5, Bucureşti.  
Probele şi datele desfăşurării concur-
sului: -proba scrisă: 14.01.2019, ora 
10.30. Condiţiile generale şi specifice 
de participare la concurs: -condiţiile 
prevăzute la art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţe militare, infor-
maţii şi ordine publică, specializarea 
Sisteme informaţionale; - vechime în 
specialitatea studiilor -0 ani; - 
persoana declarată „admis” la 
concurs să fie de acord cu privire la 
procedura de verificare şi avizare 
pentru eliberarea autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, corespun-
z ă t o r  f i ş e i  p o s t u l u i  - n i v e l 
„SECRET”. Bibliografia concursu-
rilor se găseşte afişată la sediu Minis-
terului Apărării Naţionale din str. 
Izvor nr.110, sector 5 şi pe site-ul 
instituţiei http://sg.mapn.ro. Dosarele 
de înscriere la concursuri trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, cu modificările şi comple-
tări le  ulterioare.  Dosarele  de 
înscriere se depun la sediul instituţiei 
în termen de 20 de zile de la publi-
carea în „Monitorul  Oficial .” 
Numirea în funcţiile publice se va 
face după obţinerea autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la tel. 
0214023400,  int .  1011412 sau 
0213195814.

l Institutul de Studii Avansate 
pentru Cultura şi Civilizația Levan-
tului, în temeiul H.G. nr. 286 /2011 şi 
a Memorandumului aprobat prin 
şedința Guvernului din data de 12 
aprilie 2018, organizează concurs/
examen în vederea ocupării postu-
rilor contractuale de execuție 
vacante, astfel: -1 post expert IA 
(geologie), 1 post consilier IA (acce-
sare fonduri europene), 1 post 

expert IA (achiziții publice), 1 post 
consilier IA (economist), 1 post refe-
rent IA (casierie şi gestionare patri-
moniu) şi 1 post referent IA (şofer). 
Concursul se va desfăşura la sediul 
d i n  B u c u r e ş t i ,  b d .  M a r e ş a l 
Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 şi 
va consta în 2 probe: proba scrisă 
(inclusiv proba practică pentru refe-
rent (şofer)) şi proba interviu. 
Condițiile generale de ocupare a 
postului se regăsesc pe site-ul Insti-
tutului la secțiunea Cariere. Condiţii 
specifice de ocupare a postului: -1 
post  expert  IA (special i tatea 
geologie), normă 4h/zi, perioadă 
determinată 3 ani în cadrul Depar-
tamentului istoria şi cultura Levan-
tului: •studii superioare, absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul 
ingineriei geologice sau geologiei;  
•vechime în muncă minim 5 ani; 
•vechime în specialitatea studiilor 
minim 5 ani; •experiență în dome-
niile: evaluării, prevenției şi monito-
r i z ă r i i  r i s c u r i l o r  n a t u r a l e / 
măsurătorilor geofizice/ aerofoto-
grammetrie şi imagistică geologică; 
•cunoștințe l ingvistice:  l imba 
engleză (nivel mediu). -1 post consi-
lier (S) IA- activitate accesare şi 
implementare fonduri structurale şi 
de coeziune europene, în cadrul 
Serviciului comunicare, editare, 
bibliotecă, IT, normă întreagă 8h/zi, 
perioadă determinată (3 ani); 
•Studii superioare cu licență în 
domeniile: economic/ juridic/ tehnic; 
•Diploma expert accesare fonduri;  
•Vechime  în muncă minim 5 ani; 
•Vechime în specialitatea studiilor 
minim 5 ani; •Experiență specifică 
în proiecte, minim 5 proiecte acce-
sate, implementate sau în curs de 
implementare; • Cunoașterea la 
nivel avansat a unei limbi străine de 
circulație internațională (engleză, 
franceză, germană); •Capacitate de 
a lucra independent, fără îndru-
mare, dar și în echipă; •Cunoștințe, 
la nivel mediu, economice şi de 
achiziții publice.-1 post expert (S) 
grad IA în cadrul Compartimentului 
Achiziții publice, normă întreagă 8h/
zi, perioadă nedeterminată; •studii 
superioare, absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul economic/
juridic/tehnic; •vechime în muncă 
de minim 5 ani; •vechime în specia-
litatea studiilor de minim 5 ani; • 
experiență de minim 3 ani într-un 
post cu atribuții similare -achiziții 
publice într-o instituție publică; 
•cunoașterea temeinică a legislației 
care reglementează activitatea în 
domeniul achizițiilor publice la insti-
tuțiile publice;  •certificat de partici-
pare la cursuri de achiziții publice;  
•cunoștinţe avansate de operare 
calculator. -1 post consilier (econo-
mist) (S) grad IA în cadrul Compar-
timentului financiar contabil, normă 
întreagă 8h/zi, perioadă nedetermi-
nată: •studii superioare, absolvite cu 
diplomă de licență  în domeniul 
economic; •vechime în muncă de 
minim 5 ani; •vechime în speciali-
tatea studiilor de minim 5 ani; 
•vechime efectivă în domeniul 
financiar contabil în instituțiile 
publice de minim 3 ani; •cunoștinţe 
avansate de operare calculator, a 
programelor specifice domeniului 
financiar contabil al instituțiilor 
publice (FOREXEBUG). -1 post 
referent (atribuții casierie şi gestio-
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narea patrimoniului ISACCL) (M) 
treapta IA în cadrul Compartimen-
tului Financiar contabil, normă 
întreagă 8h/zi, perioadă nedetermi-
nată; •studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; •vechime în 
muncă de minim 5 ani; •vechime în 
domeniul de referință de minim 3 
ani; •cunoştinţe avansate de operare 
calculator. -1 post referent IA (şofer) 
(M), normă 8h/zi, perioadă nedeter-
minată în cadrul Compartimentului 
administrativ tehnic: •studii medii, 
absolvite cu diploma de bacalaureat; 
•vechime în muncă minim 5 ani; 
•experiență de minim 3 ani într-un 
post similar; •permis de conducere 
categoria B –minim 5 ani; •fără 
cazier judiciar; •cunoştințe minime 
de mecanică auto. Pentru înscriere 
candidații vor prezenta un dosar cu 
documentele obligatorii conform art. 
6 din H.G. nr. 286/2011 Regula-
mentul- cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului  contractual  din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, care se regăsesc pe site-ul 
ISACCL la secțiunea Cariere –
Anunțuri. Cererea de înscriere poate 
fi descărcată de pe site-ul Institu-
tului la secțiunea Cariere. Biblio-
grafia de concurs se găseşte pe 
site-ul ISACCL, secțiunea Cariere. 
Depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la concurs se realizează 
până la data de 27.12.2018, ora 
12.00, la sediul Institutului.  Proba 
scrisă, se va desfăşura la sediul 
Institutului, în data de 09.01.2019, 
ora 11:00 (fără a se depăşi durata 
maximă admisă de 3 ore). Pentru 
postul de şofer se va desfăşura 
proba scrisă începe la ora 10:00 şi 
proba practică începând cu ora 
15:00. Interviul se va desfăşura în 
data 21.01.2019, la sediul ISACCL, 
ora va fi  anunțată pe site-ul 
I.S.A.C.C.L la afişarea rezultatelor 
la proba scrisă. Rezultatul final al 
concursului se afişează la sediu şi pe 
pagina de internet a ISACCL, cel 
târziu la data de 31.12.2018, ora 
12:00. Date contact: sediul Institu-
tului de Studii Avansate pentru 
Cultura şi Civilizația Levantului, 
Bucureşti, sector 1, bld. Mareşal 
Constantin Prezan, nr. 2A- etaj 1 
Compartiment resurse umane şi 
juridic -Elena Liliana Ionescu tel. 
0723.782.499.

l Primăria Comunei Bîlvăneşti, 
județul Mehedinți  organizează 
concurs de recrutare,pentru ocuparea  
funcției publice de execuție, vacante, 
din cadrul Primăriei Comunei Bîlvă-
neşti. -Inspector  clasa I, grad  supe-
rior  -Compartimentul Achiziții 
Publice. Condiții generale: -Candi-
dații trebuie să îndeplinească condi-
țiile prevăzute de art.54 din  Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcțio-
narilor publici, actualizată. Condiții 
specifice: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată,ab-
solvite cu diplomă de licență  sau 
echivalentă în ştiințe economice. 
-Vechime 7 ani în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării  funcției 

publice de execuție  de inspector, clasa 
I , g r a d  p r o f e s i o n a l  s u p e r i o r.  
Concursul  se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Bîlvăneşti, județul 
Mehedinți  în perioada 15.01.2019-
17.01.2019 şi constă în  două probe: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
15.01.2019,ora 10,00;  -Interviul în 
data de 17.01.2019,orele 10,00. Dosa-
rele de înscriere  se depun la secretari-
atul comisiei de concurs la sediul 
Primăriei Comunei Bîlvăneşti, județul 
Mehedinți  în termen de 20 de zile de 
la data publicării  anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea III-a 
şi vor conține în  mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 alin.1 
din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea 
Normelor  privind organizarea şi  
dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici. Informații suplimentare se 
pot obține la sediul  Primăriei 
Comunei Bîlvăneşti, județul Mehe-
dinți sau la telefon nr. 0252216091.

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Institutul de Stat pentru Testarea şi 
Înregistrarea Soiurilor anunţă scoa-
terea la concurs în data de 14 ianuarie 
2019, ora 10:00 -proba scrisă şi inter-
viul -care se va stabili ulterior de către 
comisie, conform prevederilor legale, 
după perioada contestaţiilor, a urmă-
toarelor posturi aferente unor funcţii 
contractuale de execuţie vacante: -1 
post de şofer I -Serviciul juridic, 
administrativ şi patrimoniu -Compar-
timent administrativ; -1 post de 
muncitor necalificat I -Centrul pentru 
Testarea Soiurilor Negreşti, Judeţul 
Vaslui. Condiţii specifice prevăzute în 
fişa postului pentru postul de şofer I: 
-Studii medii/ generale; -Permis de 
conducere categoria B; -Vechime de la 
eliberarea permisului de conducere: 
minimum 5 ani; -Vechime în muncă: 
Nu este cazul. Condiţii specifice 
prevăzute în fişa postului pentru 
postul de muncitor necalificat I: 
-Studii medii/generale; -Vechime în 
muncă: Nu este cazul. Concursul va 
avea loc la sediul Institutului de Stat 
pentru Testarea şi Înregistrarea Soiu-
rilor din Bd. Mărăşti nr. 61, Sector 1, 
Bucureşti, în data de 14 ianuarie 
2019, ora 10:00 -proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului, respectiv în perioada 
10.12.2018 -21.12.2018 la secretarul 
comisiei de concurs, doamna Martin 
Mariana -consilier. Bibliografia, 
condiţiile generale şi specifice de 
participare, precum şi actele solicitate 
candidaţilor la înscriere vor fi publi-
cate pe site-ul I.S.T.I.S. şi afişate la 
sediul I.S.T.I.S. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la nr. de tel: 
021/3184380.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr colecția completă „Magazin 
Istoric” în stare bună, ofer număr 
special “Basarabia”. Tel. 0730924944.

ÎNCHIRIERI CERERI
l (bold) Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Ilfov, cu sediul în 
Bucureşti, şos.P.D.Kiseleff, nr.34, 
sector 1, tel.021.224.60.85, fax: 
021.224.60.84, e-mail: if@ancpi.ro, 

web: www.ocpiilfov.ro, îşi anunță 
intenția de a închiria un spațiu de 
depozitare pentru o perioadă de 4 ani, 
în suprafață uti lă de 1.500mp 
amplasat în zona de nord a capitalei 
sau pe o rază de 10km în jurul zonei 
de nord. Locația va avea acces la linia 
de centură, drum național/județean, 
va dispune de utilități, autorizație 
ISU valabilă şi va fi îngrădită. Infor-
mații suplimentare se pot găsi pe: 
www.ocpiilfov.ro/achiziții publice.

CITAŢII
l Pe rolul Judecătoriei Alexandria, 
dosarul nr. 6325/740/2016 - partaj, 
reclamant Mihăilă Elisabeta, pârât 
Mihăilă Costel. Termen 27.02.2019.

l Numiţii Târâtu Radu, Ionică I.Ana 
şi Blodan Vlad Neculae sunt citaţi în 
calitate de pârâţi în dosarul civil nr. 
156/338/2018,  a l  Judecător ie i 
Zărneşti, având ca obiect rectificare 
CF, în contradictoriu cu reclamanta 
Cotinghiu Georgeta, cu termen de 
judecată la data de 08.02.2018, sala 1, 
C10, ora 9:00.

l Somaţie. În baza încheierii data în 
dosarul nr. 699/322/2018 a Judecăto-
riei Târgu Secuiesc se emite prezenta 
somaţie prin care în temeiul dispoziţi-
ilor art. 30 din Decretul-Lege nr. 
115/1938 sunt invitaţi cei interesaţi să 
facă opoziţie cu privire la dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune de către Megyaszai Laszlo 
Attila domiciliat în Târgu Secuiesc str. 
Curtea 43, jud. Covasna, asupra 
imobilului situat în intravilanul Muni-
cipiului Târgu Secuiesc, str. Curtea 
nr.43, jud. Covasna, înscris în Cartea 
Funciară 29711 Târgu Secuiesc, 
provenit  d in  convers ia  Cărţ i i 
Funciare vechi 1713 Târgu Secuiesc, 
nr. top. 1175 în suprafaţă de 84 mp, 
cu menţiunea că în caz contrar se va 
trece la judecarea cererii. Opoziţa 
trebuie formulată în termen de o lună 
(30 zile) de la publicarea somaţiei.

l Somaţie. În baza încheierii dată în 
dosarul nr. 1747/322/2018 a Judecăto-
riei Târgu Secuiesc se emite prezenta 
somaţie prin care în temeiul dispoziţi-
ilor art. 30 din Decretul-Lege nr. 
115/1938 sunt invitaţi cei interesaţi să 
facă opoziţie cu privire la dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune de către Kovacs Jozsef Attila 
domiciliat în com. Poian nr.75, jud. 
Covasna asupra imobilului situat în 
intravilanul comunei Poian nr.75, jud. 
Covasna, înscris în Cartea Funciară 
24469 Poian, provenit din conversia 
Cărţii Funciare vechi 3046 Poian, nr.
top. 435,436/1 în suprafaţă de 580 
mp, cu menţiunea că în caz contrar se 
va trece la judecarea cererii. Opoziţia 
trebuie formulată în termen de o lună 
(30 zile) de la publicarea somaţiei. 

l Pârâta Raduly Agneta, cu ultimul 
domiciliul cunoscut în com. Cernat, 
jud.Covasna, este citată la Judecă-
toria Târgu Secuiesc la data de 
14.02.2019, ora 9:00 în dosarul civil 
471/322/2018 având ca obiect uzuca-
piune şi rectificare Carte Funciară de 
către reclamantul Raduly Lukacs 
Rudolf.

l Somaţie. Se aduce la cunoştinţă 

celor interesaţi că petenţii Bacs 
Ludovic şi Bacs Elisabeta – Viorica 
ambii domiciliaţi în Braşov, str. 13 
Decembrie nr. 47, jud. Braşov, cu 
sediul ales în Municipiul Braşov, str.
Iuliu Maniu nr. 32, cam.14 la Cabinet 
Avocat Kulcsar Alexandru, au soli-
citat Judecătoriei Braşov să se 
constate că au dobândit prin uzuca-
piune dreptul de proprietate asupra: 
- apartamentului nr. 2 din imobilul 
situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 
47, înscris în CF nr. 153373 - C1-U1 
Braşov, nr. top. (9220/3)/II, nr.CF 
vechi 16133A+3, situat la mansardă 
(etaj) - compus din 2 camere, bucă-
tărie, podul, scară de acces, wc în 
curte şi cota de 25/100 din PUC şi 
4/16 parte din terenul în suprafaţă de 
640 mp înscris în CF 153373 Braşov, 
n r.  t op .  9220 /3 ;  -  imob i lu lu i 
construcţie înscris în CF nr. 153373 - 
C1-U1 Braşov nr. top. (9220/3)II şi a 
dreptului de proprietate asupra cotei 
de 4/16 parte din terenul în suprafaţă 
de 640 mp înscris în CF 153373 
Braşov nr. top. 9220/3, teren aferent 
apartamentului nr. 2 înscris în CF 
153373 - C1-U1 Braşov nr. top. 
(9220/3)/II, corelativ cu radierea 
cotelor de 1/4 din dreptul de proprie-
tate înscrise în favoarea fiecăruia 
dintre numiţii Jakab Mozes, Mathe 
Iuliana, Jakab Iozsef şi Jakab Lazso 
(Jakab Lazslo), cu îndeplinirea condi-
ţiilor prevăzute de art. 130 din 
Decretul - Lege nr. 115/1938. Persoa-
nele interesate pot face opoziţie la 
Judecătoria Braşov în termen de 30 
de zile de la data afişării şi publicării 
prezentei somaţii. Somaţia face parte 
integrantă din încheierea pronunţată 
la data de 29.11.2018 în dosarul civil 
nr. 16841/197/2018 al Judecătoriei 
Braşov.

l Kimpel Florian, Kimpel Benedikt, 
Kimpel Devai Olga Ilona şi Csasznek 
Judith Caren Marta sunt citați pe 
data de 14.02.2019 la Judecătoria 
Turda, în dos. nr.38/328/2018, în cali-
tate de pârâți.

l Malancioiu Daniela Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, 
str.Alexandru Odobescu, nr.7, Judeţul 
Argeş, este convocată să se prezinte la 
data de 18.12.2018, ora 11.30, la 
imobilul situat în str.Trivale, nr.33, 
loc.Piteşti, Județul Argeş, pentru a 
participa la efectuarea expertizei 
tehnico-judiciare dispusă de Judecă-
t o r i a  P i t e ş t i  î n  d o s a r u l 
nr.24640/280/2012, în care dumnea-
voastră sunteți parte. La data convo-
c ă r i i  v ă  r u g ă m  s ă  a v e ț i  l a 
dumneavoastră copii după documen-
tele care sunt la dosarul cauzei, 
precum şi alte înscrisuri pe care le 
considerați necesare la efectuarea 
experizei. Expert tehnic, Sisu Viorel.

l Angelescu Maria, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Piteşti, str.Trivale, 
nr.49, este convocată să se prezinte la 
data de 18.12.2018, ora 11.30, la 
imobilul situat în str.Trivale, nr.33, 
loc.Piteşti, Județul Argeş, pentru a 
participa la efectuarea expertizei 
tehnico-judiciare dispusa de Judecă-
t o r i a  P i t e ş t i  î n  d o s a r u l 
nr.24640/280/2012, în care dumnea-
voastră sunteți parte. La data convo-
c ă r i i  v ă  r u g ă m  s ă  a v e ț i  l a 
dumneavoastră copii după documen-
tele care sunt la dosarul cauzei, 

precum şi alte înscrisuri pe care le 
considerați necesare la efectuarea 
experizei. Expert tehnic, Sisu Viorel.

DIVERSE
l Matriland.ro- site gratuit de matri-
moniale. Nu solicităm date personale.

l În dosarul 22321/197/2018 al Jude-
cătoriei Braşov s-a demarat proce-
dura de declarare judecătorească a 
morții numitului AIOANEI MIHAI, 
născut la data de 23.07.1957, în 
comuna Pipirig, jud. Neamț, având 
ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Braşov, str. Tudor Vladimirescu nr. 
30, bl.9, sc. C , ap. 9, jud. Braşov. 
Invităm orice persoană interesată 
care deține informații despre numitul 
AIOANEI MIHAI să le comunice 
organelor de poliție sau Judecătoriei 
Braşov.

l Tabuia Marius  anuntă elaborarea 
primei versiuni a planului/ progra-
mului P.U.Z. Construire locuinte 
individuale si functiuni complemen-
tare   Zona Sanevit, şi declanşarea 
etapei de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consultarea 
primei versiuni a planului/ P.U.Z. 
Construire locuinte individuale  si 
functiuni complementare, Zona 
Sanevit, zilnic între arele 8,30 -12. 
Comentariile şi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Arad, 
Splaiul Muresului  FN, jud. Arad, în 
termen de 15 zile calendaristice de la 
data ultimului anunt.  

l  C o m u n i c a r e  h o t a r a r e  n r. 
1713/2018 pronuntata de Tribunalul 
Iasi in  dosarul nr.5584/99/2017 – 
exequatur (recunoasterea inscrisurilor 
si hotararilor straine): pentru aceste 
motive, în numele legii hotărăşte: 
admite cererea formulată de recla-
m a n t a  M i t r i c  S i l v i a ,  C N P 
2870323410139, cu domiciliul proce-
dural ales la CA Oana Elena Ursu , cu 
sediul în Iaşi, şos. Nicolina, nr.28. 
bl.956, parter în contradictoriu cu 
pârâtul Mitric Adrian, cu ultim domi-
ciliu cunoscut în sat Valea Mare, 
R a i o n u l  U n g h e n i ,  R e p u b l i c a 
Moldova, prin curator special Olteanu 
Alina Mihaela. Dispune recunoaş-
terea pe teritoriul Statului Român a 
hotărârii privind decăderea pârâtului 
din drepturile părinteşti asupra copi-
lului minor Mitric Laviniu Cătălin, 
născut la data de 09.03.2011, pronun-
țată la Judecătoria Ungheni la data 
de  09 .02 .2016 ,  în  dosarul  nr. 
2-1648/2015; 51-2-2674-17092015, 
sentință rămasă irevocabilă la data de 
11.03.2016. Cu drept de apel în 30 zile 
de la comunicare. Cererea de apel se 
va depune la Tribunalul Iaşi. Pronun-
țată în şedință publică,  astăzi 
12.11.2018.

l SC Trans Nova Impex SRL, avand 
domiciliul in municipiul Bucuresti, 
sector 4, str. Panselelor, nr.4, bl. 145, 
sc. 2, et.2, ap.65 titular al planului 
P.U.Z.-2 Hale Depozitare marfuri 
generale, cabina poarta, imprejmuire 
teren si utilitati,  T23/7, P10/1, 
N.C.51658 comuna Ciorogarla 
judetul Ilfov anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima 
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versiune a planului poate fi consultata 
la sediul Agentiei Protectia Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in 
spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de 
luni pana joi intre orele 900-1100. 
Observatii /comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov 
(tel.021/4301523) in termen de 15 zile 
calendaristice de la  publicarea anun-
tului.

l SC OlmeC SRL, cu sediul social in 
comuna Orlesti, judetul Valcea, a 
depus documentatia tehnica in 
vederea obtinerii autorizatiei de 
mediu pentru activitatea de produ-
cerea vinului, cod CAEN 1102, in 
orasul Dragasani_, judetul Valcea. 
Informatii suplimentare se pot obtine 
la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului, strada Remus Bellu nr.6, 
Rm. Valcea. Eventualele contestatii si 
sugestii legate de activitate se vor 
depune in scris sub semnatura si cu 
datele de identificare la APM Valcea.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului Județul Argeș Comuna 
Râca, Sectoare cadastrale nr. 3, 4 
OCPI Argeș anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr. 3 și 4, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art. 14 alin. 
(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată,  cu modificări le  ș i 
completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 17.12.2018. Data 
de sfârșit a afișării: 18.02.2019. 
Adresa locului afișării publice: Com. 
Râca, Sat Râca, Nr. 57. Repere 
pentru identificarea locației: Sediul 
Primăriei Comunei Râca. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Râca. Alte indi-
cații pentru cei interesați : Program 
Luni - Vineri 9,00 - 16,00. Informații 
privind Programul national de 
cadastru și carte funciară 2015 - 
2023 se pot obține pe site-ul ANCPI 
la  adresa http: / /www.ancpi .ro/
pnccf/.

l SC Sanu Service RO SRL este 
cunoscută încă din anul 2000 în toată 
ţara ca unul din cei mai buni producă-
tori, proiectant și instalator de sisteme 
de aspiraţie a aerului viciat, fumului, 
rumegușului, pulberilor, vaporilor 
toxici și a coșurilor de fum. Actual 
căutăm comisioneri (COD COR 
962103) și femei de serviciu (COD 
COR 911201) pentru punctul de lucru 
din loc.Topolovăţu Mare. Pentru mai 
multe detalii vă rugăm să ne contac-
taţi la adresa de mail: office@sanu.ro, 
la  sediul  soc ietăţ i i  sau la  nr.
tel.0256.328.277. Numai candidaţii 
selectaţi vor fi contactaţi. Politică de 
confidenţialitate. Ne angajăm să 
protejăm confidențialitatea dumnea-
voastră. Informațiile primite nu vor fi 
divulgate sub nicio formă unor terțe 
părți fără consimțământul dumnea-
voastră.

l SC Dealul Cu Afine SRL a depus 
documentația tehnică pentru obți-
nerea avizului de gospodărire a apelor 
la Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Brașov pentru „Înființare și moderni-
zare plantație ecologică de afini”, în 

comuna Mândra, satul Toderița, 
județul Brașov. Consultarea documen-
tației tehnice se poate face la sediul 
Sistemului de Gospodărire a Apelor 
Brașov, din mun.Brașov, str.Maior 
Cranța,  nr.32,  județul  Brașov, 
tel.0268.412.277 sau la sediul solici-
tantului din mun.București, sectorul 
1, Șoseaua Nordului, nr.96H, Camera 
2 ,  s c a r a  2 ,  e t a j  1 ,  a p . 1 3 , 
tel.0740.224.460.

SOMAŢII
l Judecătoria Făgăraș în dosarul nr. 
4786/226/2018 publică prezenta prin 
care se aduce la cunoștinţă celor inte-
resaţi că petentul Ţântea Marcel, cu 
domiciliul în sat Veneţia de Jos, nr. 57, 
com. Părău, jud. Brașov, a introdus la 
Judecătoria Făgăraș acţiune prin care 
solicită să se constate că a dobândit 
dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului situat în sat 
Veneţia de Jos, nr. 57, com. Părău, 
jud. Brașov, compus din teren în 
suprafaţă de 848 mp și imobilul 
construcţie în cotă de 2/6 înscris în CF 
nr. 101541 Părău, nr. CF vechi 1612, 
nr. top. 737, 738 și CF nr. 101541 
Părău, nr. CF vechi 1612, cu nr. top 
737,738, cu îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de dispoziţiile art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. Persoa-
nele interesate pot să facă opoziţie la 
Judecătoria Făgăraș în termen de o 
lună de la data afișării și publicării 
prezentei somaţii. Somaţia face parte 
integrată din încheierea  pronunţată 
de Judecătoria Făgăraș la data de 
21.11.2018.

l Dosar nr. 241/338/2018. Obiect: 
uzucapiune. Petent: Gheorghe - Paul 
MACARIE. SOMAŢIE Se aduce la 
cunoștinţa celor interesaţi faptul că 
petentul Gheorghe - Paul MACARIE 
domiciliat în Zărnești str. Mare nr. 
371, Jud. Brașov a introdus la Judecă-
toria Zărnești acţiune prin care soli-
cită să se constate că a dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului situat în Localitatea 
Tohanu Vechi, jud. Brașov, înscris în 
CF nr. 114752 (nr. CF vechi 2886) a 
localităţii Zărnești, sub nr. top 952/2, 
în suprafață totală de 187 mp, cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
dispoziţiile art. 1051 cod procedură 
civilă. Persoanele interesate pot să 
facă opoziţie la Judecătoria Zărnești, 
cu precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la emiterea celei 
din urmă publicaţii se va trece la jude-
carea cererii. Somaţia face parte inte-
grantă din încheierea pronunţată la 
Judecătoria Zărnești la data de 
28.11.2018.

l Dosar nr. 56/338/2018. Obiect: 
uzucapiune. Petent: Gheorghe – Paul 
MACARIE. SOMAŢIE Se aduce la 
cunoștinţa celor interesaţi faptul că 
petentul Gheorghe – Paul MACARIE 
domiciliat în Zărnești str. Mare nr. 
371, Jud. Brașov a introdus la Judecă-
toria Zărnești acţiune prin care soli-
cită să se constate că a dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului situat în Localitatea 
Tohanu Vechi, jud. Brașov, înscris în 
CF nr. 114714 (nr. CF vechi 2853) a 
localităţii Zărnești, sub nr. top (951, 
954, 955)/2, în suprafață totală de 75 
mp, cu îndeplinirea condiţiilor prevă-

zute de dispoziţiile art. 1051 cod 
procedură civilă. Persoanele intere-
sate pot să facă opoziţie la Judecă-
toria Zărnești, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 6 luni de la 
emiterea celei din urmă publicaţii se 
va trece la judecarea cererii. Somaţia 
face parte integrantă din încheierea 
pronunţată la Judecătoria Zărnești la 
data de 08.11.2018.

l Dosar nr. 213/338/2018. Obiect: 
uzucapiune. Petent: Gheorghe – Paul 
MACARIE. SOMAŢIE Se aduce la 
cunoștinţă celor interesaţi faptul că 
petentul Gheorghe – Paul MACARIE 
domiciliat în Zărnești str. Mare nr. 
371, Jud. Brașov a introdus la Judecă-
toria Zărnești acţiune prin care soli-
cită să se constate că a dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului situat în Localitatea 
Tohanu Vechi, jud. Brașov, înscris în 
CF nr. 114723 (nr. CF vechi 941) a 
localităţii Zărnești, sub nr. top 952/1, 
în suprafață totală de 184 mp, cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
dispoziţiile art. 1051 cod procedură 
civilă. Persoanele interesate pot să 
facă opoziţie la Judecătoria Zărnești, 
cu precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la emiterea celei 
din urmă publicaţii se va trece la jude-
carea cererii. Somaţia face parte inte-
grantă din încheierea pronunţată la 
Judecătoria Zărnești la data de 
05.10.2018.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare Adunarea Generală a 
Acționarilor. Număr: 6113; Data 
emiterii: 07.12.2018. 1. Date privind 
dosarul: Număr dosar 1244/93/2017, 
Tribunalul Ilfov, Secţia Civila; 2. 
Debitor: Bucharest Film Studios S.A., 
Cod de identificare fiscală: 2788488, 
Număr de ordine în registrul comer-
ţului J23/2525/2002, Sediul social: 
loc. Buftea, oraș Buftea, str. Studio-
ului, nr. 1, jud. Ilfov; 3. Adminis-
trator judiciar:  Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL, Cod de identificare 
fiscală 20904335, Sediul social Bucu-
rești, Str. Buzești nr.71, et.5, cam. 
502-505, sector 1, Număr de înscriere 
în tabloul practicienilor în insolvenţă 
R F O  I I  0 0 9 2 / 2 0 0 6 ,  Te l / F a x 
021.318.74.25, E-mail dinu.urse@
gmail.com, Nume și prenume repre-
zentant administrator judiciar, 
Asociat Coordonator Dan Urse; 4. 
Subscrisa: Dinu, Urse Și Asociații 
SPRL, în calitate de administrator 
judiciar al debitorului Bucharest 
Film Studios S.A., conform Hotărârii 
intermediare nr. 3145 din data de 
15.11.2018, pronunţată de Tribunalul 
Ilfov, Secţia Civila, în dosarul 
1244/93/2017, în temeiul art. 52 și 53 
din legea 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insol-
vență Convoacă Adunarea Generală 
A Acționarilor Debitorului Bucharest 
Film Studios S.A. Adunarea Gene-
rală a Acționarilor va avea loc la 
sediul administratorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr.71, et.5, 
cam. 502-505,  sector 1.  Data: 
12.02.2019 Ora 15:00. Acționarii pot 
fi reprezentaţi în cadrul adunării prin 
împuterniciţi, cu procură specială și 
legalizată sau, în cazul persoanelor 
juridice, cu delegaţie semnată de 
conducătorul unităţii. Acționarii pot 

vota și prin corespondenţă. Scri-
soarea prin care se exprimă votul, 
semnată de acționar, semnătura fiind 
legalizată de notarul public ori certi-
ficată și atestată de un avocat, sau 
înscrisul în format electronic, căruia i 
s-a raportat, atașat sau asociat 
semnătura electronică extinsă, bazată 
pe un certificat calificat valabil, poate 
fi comunicată prin orice mijloace și 
înregistrată la administratorul judi-
ciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data 
fixată pentru exprimarea votului. 
Ordinea de zi: -Desemnarea adminis-
tratorului special al  societatii  
Bucharest Film Studios S.A. Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL -Asociat 
Coordonator  Dan Urse.

LICITAŢII
l FC Petrolul SA prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile (piese mobilier, obiecte IT, 
aparate aer conditionat), vanzare 
aprobata de Adunarea creditorilor din 
data de 16.11.2018. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt este 
14.500,00 lei fara TVA, pasul de 
supraofertare este de 1.450,00 lei. 
Persoanele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare în suma de 
300,00 lei de la sediul lichidatorului și 
vor depune oferta impreuna cu taxa 
de garanţie de 1.450,00 lei pana la 
data de 15.12.2018. Licitatia va avea 
loc in data de 17.12.2018 ora 14:00 la 
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax: 0244 519800.

l Debitorul Universal Comprod 
Gheorghiță SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Proprietate imobiliară 
Restaurant “Regina Nopții” -spațiu 
alimentație publică, imobil situat în 
Comuna Paulești, Sat Paulești, Județ 
Prahova, T18, P cc 639, compus din 
C1 -restaurant S+P+E (parțial), C2 
restaurant P+1 (parțial), C3 -locu-
ință serviciu P +M, C4 -construcție 
anexă centrală termică, ce se află în 
patrimoniul societății debitoare. Preț 
pornire licitație -2.681.000 Euro 
exclusiv TVA. Prețul Caietului de 
sarcini pentru proprietatea imobi-
liară af lată în patrimoniul SC 
Universal Comprod Gheorghiță SRL 
este de 5.000,00 lei exclusiv TVA. 
-Prețul de pornire al licitaților pentru 
proprietatea imobiliară aparținând 
societăți i  debitoare Universal 
Comprod Gheorghiță SRL repre-
zintă 100% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare. Participarea la licitație 
este condiționată de: -.consemnarea 
în cont nr. RO89 BACX 0000 0017 
0811 1000 deschis la UniCredit Bank 
SA, până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garanției 
de 10% din prețul de pornire al lici-
tației; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Caietului de sarcini pentru 
proprietatea imobiliară, de la sediul 
l ichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară, prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 11.01.2019, ora 13:00, iar 
dacă proprietatea nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 25.01.2019; 

01.02.2019;15.02.2019; ora 13:00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

PIERDERI
l Declar pierdută cartelă de condu-
cător auto nr. 00000000049SI001, 
emisă la data de 26.03.2014, pe 
numele Claudiu-Marian Grigore. Se 
declară nulă.

l Pierdut 2 Certificate constatatoare 
eliberate in anul 2010 de Camera de 
Comert pentru SC Danicom Trans 
SRL. Le declar nule. 

l Pierdut Certificat constatator cu 
nr.47844 din 21.10.2016, Certificat de 
înregistrare seria B, nr.3357599, ale 
S C  C r i s i u s  S h o e s  S R L , 
J5/1924/24.10.2016, CUI: 36665390. 
Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare 
fiscală aparţinând SC Teoseb SRL, 
CUI: 23611895, J21/230/28.03.2008. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr.3115040 emis de Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București, aparținând 
societății Elida Media Consulting 
SRL, cu sediul în București, sector 2, 
str. Maior Coravu, nr.55, parter, sc.D, 
a p . 3 0 ,  n r  o r d i n e  î n  R C 
J40/18117/28.10.2005, CUI: 18082348 
eliberat la 28.07.2015. Îl declar nul.

l  L o g h i n  D u m i t r u -  s a l a r i a t 
Omniasig, declar pierdute și nule 
următoarele DRS: B249267, G914039.

l Ripan Angela Mariana- agent 
Omniasig, declar pierdute și nule 
următoarele DRS: Chitanțe: BWLX 
8059601-8059625, CHOMN 278649-
278673, OMNCH 763626-763650, 
3322851-3322875; Polițe: MP463812, 
MP463838, MP485046, MP732244-
732257, MP602167.

l Pierdut  contract  închir iere 
împreună cu foaie calcul și repartiţie, 
emise de Administraţia Fondului 
Imobiliar pe numele Diaconu Florica, 
pe adresa str. Maria Hagimoscu nr. 19 
-21, et. 1, ap. 3, sector 1, București.

l Pierdut titlu de proprietate înregis-
trat la Instituţia Prefectului jud. Ilfov, 
Periș cu nr. 27695/17.11.2008 pe 
numele Moise Ion defunct din data 
13.06.2001.

l Pierdut titlu de proprietate nr. 
2/718 din 6 iulie 1978 eliberat de 
Comitetul Executiv al Consiliului 
Popular al Municipiului București, pe 
numele Erguveanu Maria și Ergu-
veanu Tănase.

l Pierdut legitimaţie de transport 
student și carnet de student emise de 
Academia de Poliţie Al. I. Cuza.


