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OFERTE SERVICIU
l Coremi SA, Ilfov, angajeaza mecanic 
autopompa beton. Se ofera CAZARE 
pentru cei din afara localitatii. Telefon 
0744253022 sau trimiteti CV pe office@
coremi-sa.ro.

l Respect Security angajeaza agenti de 
securitate si dispeceri pentru obiectine 
in Bucuresti. 0213127416.

l Primăria Comunei Sadova organi-
zează în data de 31 iulie 2018, ora 10.00, 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Sadova: -consilier, clasa I, grad 
profesional asistent -Compartiment 
financiar-contabil- 1 post; -consilier, clasa 
I, debutant -Compartiment patrimoniu, 
urbanism, cadastru- 1 post; -consilier, 
clasa I, debutant -Compartiment mediu- 
1 post; -consilier, clasa I, debutant 
-Compartiment juridic- 1 post. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Sadova, astfel: -proba scrisă va 
avea loc în data de 31.07.2018, ora 10.00; 
-proba interviu va avea loc în data de 
02.08.2018, ora 10.00. Condiţii specifice 
de participare: -Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent- Compartiment 
financiar-contabil, taxe şi impozite: 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul: 
finanţe, contabilitate, economie, 
economie şi afaceri internaţionale; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 1 an; -Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant- Compartiment 
mediu: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ingineria mediului, agricol, 
horticol; -Consilier, clasa I, grad profesi-
onal debutant- Compartiment patri-
moniu, urbanism, cadastru: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
finanţe, contabilitate, economie, juridic; 
-Consilier, clasa I, grad profesional debu-
tant- Compartiment juridic-resurse 
umane: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul juridic, administraţie publică. 
Dosarele de concurs se vor depune la 
sediul Primăriei Comunei Sadova, în 
termen de douăzeci de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a. Relaţii suplimentare se pot obţine 
de la Compartimentul juridic-resurse 
umane din cadrul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, tel.0251.376.622, e-mail: 
primariacomuneisadova@gmail.com, 
persoană de contact: Ionica Marilena 
-consilier juridic.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul 
în localitatea Turceni, strada Sănătății, 
nr.1, judeţul Gorj, organizează concurs 
sau examen, după caz, pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-psiholog stagiar -cabinet asistență 

socială, conform HG nr.286/23.03.2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 13.07.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
18.07.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs sau examen, după caz, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii superioare 
de psiholog; -vechimea nu este nece-
sară; -să îndeplinească condițiile prevă-
zute de Ordinul nr.1470/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs sau examen, 
după caz, în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, pentru 
postul vacant de psiholog stagiar, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, 
biroul RUNOS. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, 
biroul RUNOS, telefon: 0253.335.035, 
fax: 0253.335.034, e-mail: spitalulorase-
nescturceni@yahoo.com.

l În temeiul prevederilor Hotărârii 
Guvernului României nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant, corespunzător funcțiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, Primăria Comunei Munteni-
Buzău, cu sediul în comuna Munteni-
Buzău, str.Primăriei, nr.116, județul 
Ialomița, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale de execuție vacante: -Muncitor 
calificat I (mecanic auto şi utilaje 
speciale) în cadrul Compartimentului 
auxiliar; -Muncitor calificat I (fochist şi 
reparații instalatii electrice şi electronice) 
în cadrul Compartimentului auxiliar. 
Condiții specifice pentru ocuparea 
posturilor: -Muncitor calificat I (mecanic 
auto şi utilaje speciale) în cadrul 
Compartimentului auxiliar: -studii medii 
sau generale (diplome de calificare în 
domeniu); -experiență în domeniu: 
vechime 10 ani; -perfecționări (speciali-
zări); -recomandare de la ultimul loc de 
muncă, dacă este cazul. -Muncitor cali-
ficat I (fochist şi reparații instalații elec-
trice) în cadrul Compartimentului 
auxiliar: -studii medii sau generale 
(diplome de calificare în domeniu); 
-experiență în domeniu: vechime 10 ani; 
-perfecționări (specializări); -recoman-
dare de la ultimul loc de muncă, dacă 
este cazul. Condiții de desfăşurare a 
concursului: Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei Munteni-Buzău, 
constând în: -selecția dosarelor de 
concurs termen: 10.07.2018; -proba 
scrisă se va susține pe data de 18.07.2018, 
ora 10.00, iar data şi ora probei practice 
vor fi anunţate în termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la susținerea probei 
scrise. Dosarul de concurs se va depune 
la secretariatul Primăriei Munteni-
Buzău, până la data de 04.07.2018, ora 
16.00. Relaţii suplimentare la numărul 
de telefon: 0243.260.001, secretariatul 
Primăriei Munteni-Buzău.

l  U n i t a t e a  M i l i t a r ă  0 1 4 0 3 
I.L.Caragiale, judeţul Dâmboviţa, orga-

nizează concurs pentru ocuparea a 3 
posturi contractuale vacante de 
muncitor calificat IV în cadrul subuni-
tăţii de sprijin (1 post de lăcătuş-me-
canic- COR 721410, 1 post de 
tâmplar- COR 752201 şi 1 post de 
stivuitorist- COR 834403). Vechime: nu 
este cazul. Concursul se va desfăşura la 
sediul UM 01403 I.L.Caragiale, astfel: 
-proba scrisă se va desfăşura în data de 
16.07.2018, începând cu ora 10.00; 
-proba practică se va desfăşura în data 
de 23.07.2018, începând cu ora 10.00. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.3 
din HG nr.286/23.03.2011, precum şi 
următoarele condiţii specifice: -să fie 
absolvent de cel puţin studii gimnaziale; 
-să facă dovada calificării în meseria 
pentru care solicită participarea la 
concurs; -nivelul de acces la informaţii 
clasificate este Secret de serviciu, 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”. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele prevă-
zute de art.6 din HG nr.286/23.03.2011 
şi se vor depune până la data de 
05.07.2018, ora 15.30. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul UM 01403 
I.L.Caragiale, str.Fortuna, localitatea 
I.L.Caragiale, judeţul Dâmboviţa, 
telefon: 0245.660.220 -mr. Groza Rareş.

l  Primăria Comunei Sînmihaiu 
Român, cu sediul în localitatea Sînmi-
haiu Român, nr.1, judeţul Timiş, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant aprobat 
prin HG nr.286/2011, modificat şi 
completat de HG nr.1027/2014, în 
cadrul instituţiei. Denumirea postului: 
Referent, post contractual pe perioadă 
nedeterminată, la Compartimentul 
Arhivă. Condiţii specifice de participare 
la concurs: a)studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; b)cunoştinţe de 
operare pe calculator -nivel mediu; c)
condiţia de vechime -minim 5 ani. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă: 13 iulie 2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Sînmihaiu Român; 
-proba interviu: 16 iulie 2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei Sînmihaiu 
Român. Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este 5 iulie 2018, ora 15.00, 
la sediul Primăriei Comunei Sînmihaiu 
Român. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Sînmiohaiu Român, 

loc.Sînmihaiu Român, nr.1, jud.Timiş, 
telefon: 0256.363.501, 0256.294.984.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.
Nicolae Ruşdea” Baia Mare, str.Victor 
Babeş, nr.34, județul Maramureş, orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tual temporar vacante în conformitate 
cu prevederile HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
-1 post asistent medical generalist; -2 
posturi îngrijitoare de curățenie. Condi-
ţiile specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs şi a ocupării funcțiilor 
contractuale temporar vacante sunt: a)
pentru îngrijitoare de curățenie: -studii 
generale; -curs de instruire privind însu-
şirea noțiunilor fundamentale de igienă; 
-fără vechime; b)asistent medical gene-
ralist: -studii postliceale sau echivalente/
studii de scurtă durată/studii superioare 
în specialitate; -certificat de membru al 
OAMGMAMR vizat pe anul 2018; -şase 
luni vechime în specialitate. Concursul 
se va desfăşura conform calendarului 
următor: -28.06.2018- termenul-limită 
de depunere a dosarelor, ora 14.00; 
-06.07.2018, proba scrisă, ora 10.00; 
-11.07.2018, proba interviu, ora 10.00. 
Relații suplimentare la sediul Spitalului 
de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae 
Ruşdea” Baia Mare, str.Victor Babeş, 
nr.34, județul Maramureş, telefon: 
0262.275.995, interior: 114, site: www.
spitalpneumobaiamare.ro.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, judeţul Suceava, organi-
zează concurs, potrivit prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea postului 
contractual temporar vacant de îngriji-
toare la Farmacia Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc. Calendar 
concurs: -06.07.2018, ora 10.00 -proba 
scrisă; -09.07.2018, ora 10.00 -proba 
practică. Dosarele pentru înscriere la 
concurs se vor depune la Biroul 
RUNOS şi Contencios al Spitalului 
Municipal Câmpulung Moldovenesc 
până la data de 28.06.2018, ora 12.00, şi 
vor cuprinde următoarele acte: -Cerere 
de înscriere la concurs; -copie după 
certificatul de naştere, căsătorie, naştere 
a copiilor, buletin, diplomă de studii; 
-copia carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă; -fişa medicală; 
-curriculum vitae; -recomandare de la 
ultimul loc de muncă, acolo unde este 
cazul; -cazier judiciar; -taxă concurs: 
100Lei. Condiţii specifice: -studii: şcoală 
generală; -nu se solicită vechime în 
muncă. Relaţii suplimentare la sediul 

unităţii sau la telefon: 0230.312.023, 
între orele 7.30-16.00, persoană de 
contact: Mera Nicoleta.

l INCDTP – Bucuresti, organizeaza 
concurs pentru ocuparea unui post de 
Inginer textile, pielarie (Cod COR: 
214102) / Inginer tricotaje, confectii 
(Cod COR: 214103) in cadrul Proiec-
tului 11PCCDI_2018 – cerinte: Studii 
superioare - Diploma absolvire/Adeve-
rinta de absolvire a stagiului de licenta 
(in cazul in care nu a fost emisa 
diploma de licenta)  a Facultatilor de 
Inginerie, specializarea Tehnologii de 
prelucrare textila; cunostinte de de 
specialitate, conform Curriculei univer-
sitare; cunostinte de operare calculator 
(minimum folosirea programelor MS 
Office); cunostinte nivel mediu (citit, 
scris, vorbit), de minimum 1 limba 
straina, larg utilizata in media de profil 
(engleza, franceza, italiana, germana, 
rusa); capacitate de lucru in echipa, 
onestitate si sociabilitate, spirit de 
observatie, rigurozitate; abilitati planifi-
care si organizare a activitatilor reparti-
zate in cadrul echipei de lucru. 
Concursul se organizeaza la sediul 
INCDTP - Bucuresti, Str. Lucretiu 
Patrascanu nr. 16, sector 3, in urmatoa-
rele etape: selectia dosarelor in perioada 
20.07.2018 – 24.07.2018; interviul se va 
sustine in data de 31.07.2018, ora 10.00; 
proba scrisa va avea loc in data de 
02.08.2018, ora 10.00. Termenul limita 
de depunere a dosarelor de concurs este 
9 iulie 2018, ora 15.30.  Relatii supli-
mentare se pot obtine la telefon: 
021.340.42.00 int. 123 sau 021.340.4928, 
e-mail: certex@certex.ro sau www.
certex.ro.

l Inspectoratul General pentru Imigrări 
organizează, în baza prevederilor H.G. 
286/2011 şi a Memorandumului cu tema 
Aprobarea deblocării unor posturi 
vacante în Ministerul Afacerilor Interne 
pentru pregătirea şi exercitarea Preşe-
dinţiei Consiliului Uniunii Europene: 
CONCURS Pentru încadrarea prin 
recrutare din sursă externă a patru 
posturi vacante de personal contractual 
astfel: Consilier gradul II-IA în cadrul 
Inspectoratului General pentru 
Imigrări-Direcţia Management Strategic 
Serviciul Afaceri Europene şi Relaţii 
Internaţionale. Condiţii specifice:  Pregă-
tire de bază : studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licenţă în dome-
niul fundamental “ştiinţe sociale”, 
ramura de ştiinţă “ştiinţe juridice” sau 
ştiinţe politice” sau ciclul I de studii 
universitare de licenţă în domeniul 
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fundamental “ştiinţe sociale”, ramura de 
ştiinţă “ştiinţe juridice” sau ştiinţe poli-
tice”; Pregătire de specialitate: Limbi 
străine: să deţină certificat/adeverinţă/
atestat din care să rezulte/care să ateste/
să certifice cunoaşterea limbii engleze 
(înţelegere, vorbire, scriere) nivel B2; 
Sunt declarate apt medical şi apt psiho-
logic. Pentru înscrierea la concurs nu este 
necesară vechime în specialitatea studi-
ilor. Posturile care fac obiectul prezen-
tului anunţ urmează a fi ocupate pe o 
perioadă determinată, până la 31 august 
2019. Concursul va consta în 2 probe, 
respectiv proba scrisa(test grilă) ce se va 
desfăşura în data de 24.07.2018, ora 
10.00 si interviul ce se va desfăşura în 
data de 27.07.2018, ora 10.00.Ambele 
probe vor avea loc la sediul Inspectora-
tului General pentru Imigrări din Bucu-
reşti, str. Lt.col. Marinescu Constantin, 
nr. 15 A, Sector 5. Dosarele de înscriere la 
examen/concurs se vor depune la sediul 
Inspectoratului General pentru Imigrări 
din Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu 
Constantin, nr. 15 A, Sector 5, Serviciul 
Resurse Umane şi în termen de cel mult 
10 zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului, în intervalul orar 08.00 – 
16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 021.410.75.13, interior 19032 - 
în zilele lucrătoare între orele 8.00-16.00, 
persoană de contact subinspector de 
poliţie Bucicoiu Carmen.  
   
l Inspectoratul General pentru 
Imigrări organizează, în baza prevede-
rilor H.G. 286/2011: CONCURS. 
Pentru încadrarea prin recrutare din 
sursă externă a unui post vacant de 
personal contractual- muncitor calificat 
IV-I (instalator şi montator de ţevi) în 
cadrul Centrul Regional de Proceduri şi 
Cazare pentru Solicitanţii de Azil Bucu-
reşti. Condiţii specifice: - să aibă cel 
puţin studii gimnaziale - sunt declarate 
apt medical şi apt psihologic. Pentru 
înscrierea la concurs nu este necesară 
vechime în specialitatea studiilor.                                                                                  
Concursul va consta în 2 probe, 
respectiv proba practică ce se va desfă-
şura în data de 01.08.2018, ora 10.00  şi 
interviul ce se va desfăşura la data de 

06.08.2018, ora 10.00. Ambele probe vor 
avea loc la sediul Inspectoratului 
General pentru Imigrări din Bucureşti, 
str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15 
A, Sector 5. Dosarele de înscriere la 
examen/concurs se vor depune la sediul 
Inspectoratului General pentru 
Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col. Mari-
nescu Constantin, nr. 15 A, Sector 5, 
Serviciul Resurse Umane  în termen de 
cel mult 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunţului, în intervalul orar 
08.00 – 16.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 021.410.75.13, 
interior 19032, în zilele lucrătoare între 
orele 8.00-16.00, persoană de contact 
subinspector de poliţie Bucicoiu 
Carmen.  
    
l Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în 
Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, 
judeţul Gorj, organizează concurs 
pentru ocuparea a două posturi 
contractuale de execuţie vacante de 
inspector de specialitate, gradul profesi-
onal IA la Compartimentul pentru 
transport public judeţean, Serviciul 
pentru transport public județean şi 
activități suport, Direcția tehnică, inves-
tiții, infrastructură drumuri publice şi 
transport public județean din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj, pe perioadă nedetermi-
nată. A. Condițiile de participare la 
concurs: I. Condiții generale: Poate 
participa la concurs orice persoană care 
îndeplineşte condițiile generale prevă-
zute la art. 3 din Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. II. 
Condiții specifice prevăzute în fişa de 
post: II.1. Pentru o funcție de inspector 
de specialitate, gradul profesional IA. 
Pe lângă condiţiile generale prevăzute 
la pct. I, candidații trebuie să îndepli-
nească şi următoarele condiţii specifice: 
a) studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
fundamental ştiinţe inginereşti; b) 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei contractuale de 

execuție - minimum 6 ani, 6 luni. II. 2. 
Pentru cealaltă funcție de inspector de 
specialitate, gradul profesional IA. Pe 
lângă condiţiile generale prevăzute la 
pct. I, candidații trebuie să îndepli-
nească una din următoarele condiţii 
specifice: a) studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în ramura de ştiință: ingineria 
transporturilor, domeniul de licență: 
ingineria autovehiculelor, specializarea: 
autovehicule rutiere şi vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei contractuale de execuție - 
minimum 6 ani, 6 luni; b) studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în ramura de ştiință: 
ingineria transporturilor, domeniul de 
licență: ingineria transporturilor, speci-
alizarea: ingineria transporturilor şi a 
traficului şi vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
contractuale de execuție - minimum 6 
ani, 6 luni; c) studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul fundamental ştiinţe 
inginereşti şi experiență în organizarea 
şi/sau coordonarea activităților de 
transport rutier de minimum 6 ani, 6 
luni. B. Data, ora  şi locul desfăşurării 
acestora: Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj, astfel: 
- proba scrisă, 16 iulie 2018, ora 10,30; - 
interviul se va susține într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Candidaţii vor 
depune dosarul de concurs la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului, respectiv în perioada 
21.06.2018-04.07.2018. C.  Date de 
contact ale secretarului comisiei de 
concurs: Cornoiu Daniela, consilier 
superior la Compartimentul resurse 
umane, managementul funcției publice 
din  aparatul se specialitate al Consiliul 
Județean Gorj, adresa de corespon-
dență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victo-
riei nr. 4, et. 2, camera 241, tel. 
0372531241, adresă de e-mail: daniela.
cornoiu@cjgorj.ro.
                

CITAȚII  
l Romania. Judecatoria Sannicolau 
Mare - Timis. Dosar nr. 3359/295/2017. 
Citatie nr. 3359/295/2017. Paratul 
Debreczeni Emeric, domiciliat in 
Germania, loc. Bolschweil – 79283, str. 
Hexental nr. 40 este citata la Judeca-
toria Sannicolau Mare, in data de 
05.07.2018, orele 09:00, in proces cu 
reclamanta Avram Zora, cu sediul in 
loc Sinpetru Mare, nr. 731, jud. Timis, 
cauza avand ca obiect “Exercitarea 
autoritatii parintesti”.

l Numitii, Filip Lizuca, cu domiciliul 
legal în: mun. Galati, str. Saturn, nr. 14, 
bl C3, ap. 4,  jud. Galati, Cimpeanu 
Viorel cu domiciliul legal in  mun. 
Galati, str. Berlin, nr. 21, bl. S4, ap. 16, 
jud Galati, sunt citati la Tribunalul 
Galați la data de 04.07.2018, în dosarul 
civil nr. 1868/121/2018, sala 3, ora 08,30 

în proces cu D.G.A.S.P.C. Galaţi, având 
ca obiect deschidere procedura adoptie.

l Numita, Rizea (Chirac) Mirela 
Ionica, cu domiciliul legal în: sat Hanu 
Conachi, com. Fundeni,  jud. Galati, 
este citată la Tribunalul Galați la data 
de 04.07.2018, în dosarul civil nr. 
1749/121/2018, sala 3, ora 08,30 în 
proces cu D.G.A.S.P.C. Galaţi, având ca 
obiect deschidere procedura adoptie.

l Se citează numitul Olteanu Gabriel, 
cu ultimul domiciliu în Piteşti, str. 
Trivale, nr. 6, bl. 59, sc. A, ap. 16, jud. 
Argeş, pentru termenul din 21.06.2018, 
ora 12,00, la Judecătoria Piteşti, în 
contradictoriu cu reclamanta Ştefan 
Maria, în dosarul nr. 1131/280/2013* - 
ieşire din indiviziune partaj succesoral

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numitul: Simio-
nescu Savian, domiciliat în comuna 
Pesceana, sat Roeşti, județul Vâlcea şi 
Simionescu Leana-Dorina, domiciliată 
în comuna Pesceana, sat Roeşti, județul 
Vâlcea, în calitate de intimați, în dosarul 
civil nr. 1485/90/2018, cu termen de 
judecată la data de 22.06.2018, având 
ca obiect înlocuire măsură de plasa-
ment, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Numita MILI RUBIE, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in mun. Medgidia, 
str.Poligonul Viilor nr.40, jud.Constanta, 
este citata in dosarul nr.10371/256/2017 
al Judecatoriei MEDGIDIA, avand ca 
obiect cerere valoare redusa, in calitate 
de parata, in contradictoriu cu E-Distri-
butie Dobrogea SA, pentru data de 06 
iulie 2018, ora 9.00 in camera de 
consiliu, complet C5/2017/-cc.

DIVERSE  
l Subsemnatul Stănescu Daniel Sebas-
tian aduc la cunoştinţa publicului că în 
dosarul civil nr. 9257/193/2018 al Jude-
cătoriei Botoşani a fost începută proce-
dura de declarare a morţii numitului 
Stănescu Florin, CNP 1520408070040, 
născut la data de 08.04.1953, cu ultimul 
domiciliu în Botoşani, str. Dimitrie 
Ralet nr. 3, judeţul Botoşani. Rog orice 
persoană care ar putea furniza infor-
maţii în legătură cu numitul Stănescu 
Florin să mă contacteze la numărul de 
telefon 0744874099 sau la domiciliul 
meu din Botoşani, aleea Amurgului 
nr.1, sc.B, et.3, ap.15, judeţul Botoşani.

l Mihai Groseanu, titular al Planului 
Urbanistic Zonal- “Întocmire PUZ în 
vederea măririi procentului de ocupare 
a terenului şi ajustării retragerii față de 
limita posterioară cu scopul alinierii 
clădirii propuse la fațadele clădirilor 
vecine“, situat în Județul Ilfov, Oraşul 
Bragadiru, nr. Cad. 122144, Tarla 23, 
Parcelă 102/1, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul menți-
onat şi declansarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultată la sediul Agenției Regionale 
pentru Protectia Mediului Bucuresti din 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni 
până joi între orele 9.00-12.00. Obser-
vații/comentarii şi sugestii se primesc în 

scris la sediul ARPMB, în termen de 18 
zile de la data publicării anunțului.

l Livada Anarita SRL titular al proiec-
tului „Construire anexa a exploataţiei 
agricole – mic atelier de sortare şi condi-
ţionare fructe şi remiza pentru adăpos-
tire maşini agricole” propus a fi realizat 
înextravilanul oraşului Pecica, CF 
303068-Arad, jud. Arad, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Arad în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată, pentru 
proiectul menţionat mai sus. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului din 
Arad, Splaiul Mureş, FN, de luni până 
vineri, între orele 09-14, precum şi la 
următoarea adresă de internet: www.
apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii /observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 zile 
de la data publicării prezentului anunţ, 
până la data de 26.06.2018.

l Oraşul Târgu Frumos, strada Cuza 
Vodă, nr.67, judeţul Iaşi, cod fiscal: 
4541068, telefon: 0232.710.906, fax: 
0232.710.330, e-mail: secretariat@prima-
riatgfrumos.ro. Pentru acordarea finan-
țărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Oraşului Târgu 
Frumos pentru activități nonprofit de 
interes general Domeniul: Sportiv de 
utilitate publică -în cadrul repetării 
primei sesiuni de selecție a proiectelor 
aferentă anului 2018. Având în vedere că 
în cadrul primei sesiuni de selecție a 
proiectelor pentru domeniul finanțat 
Sportiv de utilitate publică nu au fost 
depuse cereri de finanțare, în conformi-
tate cu prevederile art.14 din Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanțărilor 
nerambursabile pentru activități 
nonprofit de interes general, Oraşul 
Târgu Frumos repetă procedura de 
selecție de proiecte privind acordarea 
finanțărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local în anul 2018 -Sesiunea I. 
Autoritatea finanțatoare (contractantă): 
Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în locali-
tatea Târgu Frumos, str. Cuza Vodă, 
nr.67, judeţul Iaşi, telefon: 0232.710.906, 
fax: 0232.710.330, e-mail: secretariat@
primariatgfrumos.ro. Reglementări 
legale privind acordarea de finanțare 
nerambursabilă: -Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor nerambursa-
bile din fondurile publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general; 
-Regulamentul privind regimul finanță-
rilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local pentru activități nonprofit 
de interes general, aprobat conform 
Hotărârii Consiliului Local nr.6/2016 
disponibil prin site-ul instituției: www.
primariatgfrumos.ro, secțiunea „Anun-
țuri de interes public”. Domeniul pentru 
care se acordă finanțări nerambursabile 
şi suma de 100.000Lei, aprobată pentru 
anul 2018, conform Bugetului de veni-
turi şi cheltuieli pentru anul 2018, 
aprobat prin HCL nr.16/2018, este repar-
tizată în conformitate cu programul 
anual al finanțărilor nerambursabile: 
Nr.crt.; Domeniul finanțat; Suma 2018 
(Lei): 1.; Sportiv de utilitate publică; 
100.000. Durata de implementare a 
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proiectelor: anul 2018. Depunerea cere-
rilor de finanțare se va face în perioada: 
21 iunie-24 iulie 2018, la secretariatul 
Primăriei Orașului Târgu Frumos, din 
strada Cuza Vodă, nr. 67. Termenul-li-
mită de depunere pentru cererile de 
finanțare este 24 iulie 2018, ora 16.00. Pe 
plan local documentația de solicitare a 
finanțării nerambursabile se pune la 
dispoziția celor interesați prin interme-
diul site-ului instituției: www.primariat-
gfrumos.ro, secțiunea „Anunțuri de 
interes public”. Solicitanții vor depune 
cererile de finanțare în conformitate cu 
Regulamentul anexă la HCL nr.6/2016, 
la Secretariatul Primăriei Orașului Târgu 
Frumos, str.Cuza Vodă, nr.67, județul 
Iași. Vor fi supuse evaluării numai solici-
tările care întrunesc criteriile generale de 
selecționare, prevăzute în Regulament: 
Evaluarea și selecția proiectelor depuse 
în vederea obținerii finanțării nerambur-
sabile se vor face de către Comisia de 
evaluare și selecție a proiectelor pentru 
atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă pe baza selecției publice 
de proiecte, în perioada 25 iulie 2018-02 
august 2018, procedură ce permite atri-
buirea unui contract de finanțare neram-
bursabilă din fonduri publice -Comisia 
pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.350/2005. Lista finală a proiectelor 
declarate admise se aprobă prin hotărâre 
a Consiliului Local al Orașului Târgu 
Frumos și se publică pe site-ul instituției. 
Anunțul privind Programul anual al 
finanțărilor nerambursabile de la bugetul 
local al Orașului Târgu Frumos, pentru 
activități nonprofit de interes general, 
aferent anului 2018, a fost publicat în 
Monitorul Oficial al  României 
nr.75/24.04.2018.  

SOMAȚII  
l Emisa in temeiul art. 130 din Decretul 
Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin Incheierea din sedinta publica din 
data de 10.05.2018, privind cererea 

formulata de petenta Halic Amalia Maria 
(fosta Patita), cu domiciliul in Gurahont, 
Str. Closca nr. 4, jud. Arad, prin care soli-
cita sa se constate ca, a dobandit dreptul 
de proprietate prin uzucapiune prin jonc-
tiunea posesiilor asupra imobilelor situate 
in localitatea Tarnova, jud. Arad, eviden-
tiate in: CF nr. 30744o Tirnova (CF vechi 
1925), compus din teren in intravilan in 
suprafata totala de 1439 mp situat la nr. 
Adm 765 din localitatea Tarnova, cu nr 
top 1186-1224/a.1/84, avand ca proprietar 
tabular pe defunctul Fareas Ioan, decedat 
la data de 10.10.1964, in cota de 1/1 parti 
si CF 307441 (CF vechi 1978), compus din 
teren in intravilan in suprafata totala de 
1439 mp, situat la nr. Admin. 765 din 
localitatea Tarnova, cu nr top 
1186-1244.a.1/86 avand ca proprietar 
tabular pe defunctul Farcas Ioan, decedat 
la data de 10.10.1964, in cota de 1/1 parti, 
cu indrumarea biroului de carte funciara 
la efectuarea cuvenitelor mentiuni. 
Petenta a aratat ca imobilele descrise mai 
sus sun cuprinse faptic la nr. Adm. 765 
Tarnova, fiind detinute de aceasta in 
temeiul jonctiunii posesiilor cu autoarea 
sa Pasca Sofia, decedata la 27.10.2015, 
care a inceput posesia in anul 1970, pe o 
perioada de peste 45 de ani, iar din anul 
2013 aceasta a continuat posesia utila 
pana in prezent. Prezenta somatie se 
afiseaza timp de o luna la usa instantei 
Judecatoriei Ineu si la sediul primariei in 
raza careia se afla imobilul si se publica 
intr-un ziar de larga raspandire, timp in 
care toti ce interesati au posibiliatea sa 
depuna de indata opoztie la Judecatoia 
Ineu, intrucat in caz contrar in termen de 
o luna de la ultima afisare sau publicare se 
va proceda la analizarea cererii petentilor 
cu privire la constatarea dreptului lor de 
proprietate.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare. Consiliul de administraţie 
al Societăţii Romtatay S.A., cu sediul 
social în Mun. București, Str. Lt. Nicolae 

Pascu nr. 81, sector 3, J40/2798/1992, CUI 
RO 2353700, în temeiul dispozitiilor art. 
117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile, republicată și în 
conformitate cu prevederile actului 
constitutiv al societăţii: Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor Romtatay S.A. pentru data de 
24.07.2018, orele 10.00 a.m. la sediul 
societăţii din București, Str. Lt. Nicolae 
Pascu nr. 81, Sector 3.
Dreptul de a participa și de a vota în 
cadrul adunării aparţine tuturor persoa-
nelor înregistrate în registrul actionarilor 
Romtatay S.A. la sfârșitul zilei de 4 iulie 
2018, considerată ca dată de referinţă în 
sensul art. 123 alin. (2) si (3) din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile, cu următoarea 
Ordine de zi: 1. Discutarea, aprobarea sau 
modificarea Situaţiilor financiare ale 
Societăţii pentru exerciţiul financiar al 
anului 2017 împreuna cu Raportul Consi-
liului de Administraţie și cu Raportul 
Auditorului financiar al Societăţii; 2. 
Aprobarea repartizării rezultatului exerci-
ţiului financiar 2017 conform propunerii 
din Raportul Consiliului de Adminis-
traţie; 3. Aprobarea descărcarii de 
gestiune a membrilor Consiliului de 
Administratie pentru activitatea desfasu-
rată de aceștia în exerciţiul financiar 2017; 
4. Aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli aferent anului 2018; 5. Apro-
barea Planului de investiții al societății 
pentru anul 2018; 6. Aprobarea împuter-
nicirii d-lui Dumitrescu Constantin 
Gabriel, în calitate de director general al 
Societății, cu puteri și autoritate deplină, 
pentru a semna, în forma prevăzută de 
lege, hotărârile Adunării Generale Ordi-
nare ale acționarilor Societății și pentru a 
efectua toate formalitățile legale pentru 
asigurarea înregistrării, publicității, 
opozabilității și executării hotărârilor 
adoptate de acționari prin prezenta 
adunare. De la data publicării prezentei 
convocări în Monitorul Oficial, materia-
lele care vor fi discutate in cadrul sedintei 
se va afla atât la sediul societății, cât și pe 
pagina de web www.romtatay.ro, la dispo-
ziția acționarilor, putând a fi consultate 
către aceștia. Au dreptul de a cere intro-
ducerea unor noi puncte pe ordinea de zi 
unul sau mai mulţi acționari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social. Cererile se înain-
tează consiliului de administraţie în cel 
mult 15 zile de la publicarea convocării, în 
vederea publicării și aducerii acestora la 
cunoștința celorlalți acţionari. Procurile 
pentru reprezentarea acționarilor în 
Adunarea Generală Ordinară, vor fi 
depuse la registratura Societății sau expe-
diate, prin curier/ scrisoare recomandată, 
astfel încât să fie înregistrate la registra-
tura Societății cu minim 72 de ore înainte 
de adunare, în plic închis, cu mențiunea 
scrisă în clar și cu majuscule Pentru 
Adunarea Generala Ordinara a Acţiona-
rilor din 24/25 iulie 2018;  Fiecare acţionar 
poate adresa consiliului de administraţie, 
întrebări în scris referitoare la activitatea 
societăţii, cu condiția să fie înregistrate la 
registratura societății până la data de 
18.07.2018, orele 12.00, urmând a i se 
răspunde în cadrul adunării. În cazul în 
care la data menționară mai sus nu se 
întrunesc condițiile de validitate/ 
cvorumul de prezență prevăzute de Legea 
nr. 31/1990  și de Actul Constitutiv, se 
convoacă și se fixează în temeiul art. 118 

din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua 
Adunare Generală Ordinară a Acționa-
rilor Societății pentru data de 25 iulie 
2018, la ora 10.00 a.m., în același loc și cu 
aceeași ordine de zi și dată de referință.

LICITAȚII  
l Comuna Miroslava, judeţul Iași, orga-
nizează licitaţie publică deschisă pentru: 
concesionare teren in suprafaţa de 3370 
mp, situat in T54, in data de 02.07.2018, 
orele 9.00 pentru amenajare teren de 
minifotbal si doua terenuri de tenis de 
camp. Preţul minim de pornire al licitatiei 
publice deschise este de 2.922,53 lei/an 
pentru intreaga suprafaţa. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 29.06.2018, 
orele 13.30-concesionare spaţiu in supra-
faţa de 10,71 mp, situat in incinta sălii de 
sport Miroslava, in data de 12.07.2018, 
orele 9.00 pentru desfasurare activitati de 
masaj. Preţul minim de pornire al licitatiei 
publice deschise este de 1.000 lei/an 
pentru intreaga suprafaţa. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 11.07.2018, 
orele 16.00. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din 
cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iași. Costul Caietului de sarcini 
este de 50 lei.

PIERDERI  
l Pierdut contract de închiriere înregis-
trat la număr 893 din 03.09.1999, adresa 
str. Vasile Cîrlova nr. 2, bl. A7 bis, et. 3, ap. 
53, emis de SC Titan AL SA.

l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Ion Alin Alexandru Facultatea de 
Administraţie și Afaceri specializarea 
Administraţie Publică.

l Pierdut certificat de  înregistrare fiscală 
pentru Cabinet de Avocat Birou de Medi-
ator Pintilie Adina, CIF 20838096, sediul în 
București, str. Uranus nr.102-104, blocA7, 
sc.C, et 6, ap.26, sector 5. Îl declar nul.

l Pierdut contract de construire nr. 1158/6 
din 08.09.1978 și proces verbal de predare- 
primire a locuinţei fără număr din data de 
15.01.1979, acte încheiate între ICVL 
București și Avram Ion și Avram Elena, 
dovada achitării integrale în original, toate 
cu privire la apartamentul nr. 115 din 
București, str. Reșiţa nr.37, bl.A5, sc.H, et.3, 
sector 4. Le declar nule. 

l Declar  pierdut contract de vânzare- 
c u m p ă r a r e  c u  p l a t a  î n  r a t e 

Nr.1313/112/1997 și schiţa imobilului, 
emise de SC ROM VIAL SA, pe numele 
Dumitrache  Victor și Dumitrache 
Maria, cu domiciliul în București str. 
G-ral Berthlot nr.99, corp B, parter, ap.1, 
sector 1. 

l Societatea Klept Trading SRL cu sediul 
social în București nr. 102 -108 etaj 2 bir. 
nr. 6 cu cod unic de înregistrare 22649620 
și nr. de ordine în registrul comerţului 
J40/20210/29.10.2007, declar  pierdut 
certificatul constatator de la punctul de 
lucru București sector 4, b -dul Metalur-
giei nr. 12- 18 complexul Grand Arena 
unitatea G11.

l Subscrisa Mazio Caffe SRL cu sediul în 
oraș Bragadiru, str. Podișor nr. 23, jud. 
Ilfov, J23/976/2013, CUI 25215765 declar 
pierdut certificatul constatator de la terţi. 
Îl declar nul.

l Declar pierdut Act Concesiune nr. 
10680/26.06.2008, emis de  cimitirul 
Andronache Fig. D1, Parcele 147, pe 
numele Tonca Aurica.
 
l Declar pierdut Cartela Conducăto-
rului Auto valabilă de la 03.12.2014 pâna 
la 02.12.2019 și Certificat de Pregătire 
Profesională a Conducătorului Auto 
valabil de la 04.12.2014 până la 
29.10.2019, emise de ARR Giurgiu pe 
numele Filimon Ionel.

l Pierdut legitimatie de student Facul-
tatea de Transporturi, Politehnica –Ilie 
Cristian Mihail. Declar nula.

l Pierdut atestat transport marfă de 
către poșta română pe numele Dragomnir 
Nicolae Cornel. Îl declar nul.

l Pierdut carnet de note și legitimație pe 
numele Nedelcu Andreea. Sunați la 
0747.313.854!

l Declar pierdut și nul Atestat de Trans-
port marfă, eliberat pe numele Negreț 
Iulian, de către ARR Dolj. 

l Declar pierdute și nule următoarele 
documente: permis de conducere, carte de 
identitate, eliberate pe numele Negreț 
Iulian, jud.Dolj. 

l Se declară pierdută și nulă Adeverință 
de absolvire a Facultății de Litere, specia-
lizarea Română-Engleză, din cadrul 
Universității din Craiova, pe numele Firă 
Luminița Eliana.

DECESE




