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OFERTE SERVICIU
l Loc de muncă la abator în Germania, 
pentru muncitori calificați și necalificați. 
Fără comision! Fără cunoașterea limbii 
germane! Fără experiență profesională! 
Aplică acum! Tel.: 0733.445.599.

l Octagon Contracting &Engineering SA, cu 
sediul în Bucureşti, strada Alexandrescu, 
nr.57, în suprafaţă de 110mp, sector 1, şi cu 
activitate autorizată a se desfăşura la terţi şi la 
sediile secundare din sectoarele 3 şi 2 Bucu-
reşti, angajează muncitor necalificat la demo-
larea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, 
faianţă, gresie, parchet. CV-urile se pot depune 
la sediul firmei. Informaţii la telefon: 
021.232.39.20.

l U.M.02214 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naționale, organizează concursuri de 
ocupare pe perioadă nedeterminată a unui 
post de personal civil contractual contabil IA şi 
muncitor calificat I. -17.12.2018 (proba scrisă) 
-la sediul U.M.02214 Bucureşti, strada Antiae-
riană, nr.6-8, Sector 5, Bucureşti. Data limită 
de depunere a dosarelor, la sediul U.M.02214 
Bucureşti este 10.12.2018, ora 15.30. Date de 
contact: tel. 021/410.01.50 interior 0358, 
persoană de contact: Mihai baciu, secretar.

l Filarmonica „Banatul” Timişoara organi-
zează în data de 20.12.2018, ora 10.00, concurs 
în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată 
a funcţiilor vacante, în regim contractual, din 
cadrul Filarmonicii „Banatul” Timişoara, de: 
-referent, în cadrul Serviciului Financiar 
Contabil (cu atribuții de gestionar); -portar, în 
cadrul Compartimentului auxiliar scenă. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011. Condi-
ţiile specifice: Pentru referent: -studii medii 
liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: minim 8 (opt) ani; -cunoş-
tinţe de operare PC nivel mediu; -experiența 
de lucru poate constitui un avantaj. Pentru 
portar: -minimum studii generale; -vechime în 
muncă: minim 3 (trei) ani; -deţinător al atesta-
tului/certificatului de calificare profesională ca 
agent de pază şi ordine. Data-limită de depu-
nere a dosarelor de concurs este 12.12.2018, 
ora 14.00. Condițiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediu şi pe site-ul: 
www.filarmonicabanatul.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține în intervalul orar 9.00-14.00, 
la sediul Filarmonicii „Banatul” Timişoara, 
din B-dul C.D.Loga, nr.2, sau la numărul de 
telefon: 0256.492.521.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Brăila, cu sediul în 
localitatea Brăila, strada Calea Galaţi, nr.344, 
judeţul Brăila, organizează concurs conform 
Legii nr.188/1999 pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de executie de: consilier, clasa 
I, grad profesional principal din cadrul 
compartimentului Circumscripţiile Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Oficiale. Concursul se va desfăşura la sediul 
Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Sigu-
ranţa Alimentelor din Brăila, Calea Galaţi 
nr.344, astfel: -Proba scrisă în data de 7 ianu-
arie 2019, ora 11.00; -Proba interviu va fi 
comunicată după desfăşurarea probei scrise. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe 
biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă 
medicină veterinară, domeniul de licenţă 
medicină veterinară, specializarea medicină 
veterinară; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: minimum 
5 ani. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Direcţiei Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
din Brăila, Calea Galaţi nr.344. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituție: Direcţiei Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor din Brăila, 
Calea Galaţi nr.344. Persoană de contact: 
Mures Violeta, consilier, grad profesional 
superior -telefon/fax: 0239.610.689 
/0239.610.691, e-mail: office-braila@ansvsa.ro; 
mures.violeta-br@ansvsa.ro.

l Primăria Comunei Repedea, Judeţul Mara-
mureş, cu sediul în localitatea Repedea, str.
Principală, nr.98, CIF: 3694845, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor  contrac-
tuale vacante conform H.G.nr. 286/23.03.2011 
de: -2 (două) posturi de şoferi categoria „D” 
pentru microbuze şcolare de transport copii şi, 
-2 (două) posturi pentru persoane cu dizabili-
tăți, conform H.G.nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 21.12.2018, ora 11.00, pentru toate 
posturile; -Proba interviu în data de 
27.12.2018, ora 10.00, pentru toate posturile; 
-Pentru şoferi Proba practică în data de 
27.12.2018, ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru şoferi: Studii: 
-medii -şcoală profesională în domeniu; -să 
dețină categoria „D” pentru microbuze şcolare 
de transport copii; -să dețină atestat pentru 

categoria „D” transport pasageri. Pentru 
persoane cu dezabilități: -Studii -medii sau 
studii Universitare. Nu sunt condiţii de 
vechime pentru nici un post. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a 
la sediul Primăriei comunei Repedea, str.Prin-
cipală nr.98, Judeţul Maramureş. Relaţii 
suplimentare se vor obține la: -persoană de 
contact -Popovici Pavel -Secretar comuna 
Repedea, jud.Maramureş, telefon mobil: 
0730.564.036 sau telefon/fax: 0262.366.383, 
0262.366.011, 0262.366.065.

l Primăria Comunei Mavrodin, cu sediul în 
comuna Mavrodin, Județul Teleorman, orga-
nizează concurs în temeiul H.G.nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea următoarelor funcții contrac-
tuale vacante: (un) post şef serviciu SVSU 
-debutant; (două) posturi muncitori calificaţi 
II (lăcatuşi mecanici). Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: Șef SVSU -studii medii 
cu diplomă de bacalaureat, cursuri speciali-
zare /perfecţionare (cadru tehnic  PSI)- fără 
vechime. Muncitori calificaţi II -şcoală profesi-
onală/ studii generale, vechime în meserie 
minim 5 ani. Concursul se va desfăşura la 
sediul instituției astfel:  în data de 21.12.2018, 
ora 10.00, proba scrisă, iar în data de 
27.12.2018, ora 10.00, interviul. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul instituției. Relații suplimentare se pot 
obține la telefon: 0766.078.118, persoană de 
contact: Păunescu Mihaela.

l Aeroportul Internațional Maramureş R.A., 
cu sediul în localitatea Tăuții Măgherăuş, 
strada 66, nr.22, judeţul Maramureş, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmatoarelor 
funcţii contractual  vacante, conform H.G.nr. 
286/23.03.2011: -1 post -Inginer Automatist; -1 
post -Responsabil IT; -1 post -Agent Plat-
formă; -1 post -Agent mentenanţă mijloace 
vizuale şi sisteme electrice. I.Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de: 
21.12.2018, ora 10.00. -Data şi ora interviului 
vor fi anunţate după proba scrisă. II.Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 1.pentru 
postul de inginer automatist -absolvent studii 
superioare, în domeniul: Ingineriei -Speciali-
tatea Inginer în electrotehnologie sau similar 
-vechime în domeniu minim doi ani; 2.pentru 
postul de responsabil IT -absolvent studii 
superioare, facultatea de automatică şi calcu-
latoare sau similar -vechime în domeniu 
minim doi ani; 3.pentru postul de agent plat-
formă -studii profesionale sau liceale, nu 
necesită vechime în muncă; 4.pentru postul de 
agent mentenanţă mijloace vizuale şi sisteme 
electrice -studii liceale, specialitatea electro-
tehnic, energetic sau similar şi autorizaţie de 
electrician, emisă de ANRE -vechime în 
domeniu, minim doi ani. 5.Fără antecedente 
penale; 6.Are cetăţenia română; 7.Cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; 8.Are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; 
9.Are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul 
de familie; 10.Nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni. V.Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs la sediul Aeroportului Internațional 
Maramureş R.A, serviciul resurse umane până 
la data de 13.12.2018. VI.Relaţii suplimentare 
se pot obtine la sediul Aeroportului Internați-
onal Maramureş R.A, la Secretariat şi/sau 
Biroul resurse umane. Telefon: 0262.293.444; 
0262.222.245; fax: 0262.223.394, adresă de 
email: office@aimm.eu şi/sau hr@aimm.eu, 
pagina de internet: www.aimm.eu, persoană 
de contact: Bondrea Ana.

l Primăria Comnei Traian Vuia, cu sediul în 

localitatea Sudriaş, strada Principală, nr.163a, 
judeţul Timis, organizează concurs conform 
Legii nr.188/1999 pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante, de execuţie de consilier asis-
tent, Compartiment Agricol- 1 post. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăria comunei 
Traian Vuia astfel: -Proba scrisă în data de 
07.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 09.01.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii universi-
tare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă, respectiv studii superioare de lungă 
durată în domeniul agricol; -vechime: minim 1 
an în specialitatea studiilor absolvite; -cunoş-
tinţe operare calculator, Windows, Microsoft 
Office, nivel mediu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Traian Vuia. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs:  La sediul 
instituție: Primăriei Comunei Traian Vuia. 
Persoană de contact: Farcas Dorina Anisoara 
-Inspector superior, telefon/fax: 0256.324.479, 
e-mail: comunatraianvuia@yahoo.com.

l Primăria Comunei Pojejena, Județul 
Caraş-Severin, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale de execuție 
vacante de muncitor necalificat. Data, ora şi 
locul de desfăşurare al concursului: proba 
scrisă în data de 21.12.2018, ora 11.00, la 
sediul primăriei şi proba interviu în data de 
27.12.2018, ora 11.00. Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale conform art. 
3 din Regulament - cadru aprobat prin H.G.nr. 
286/2011, cu modificările şi completările ulte-
rioare, precum şi condițiile specifice: -studii 
generale; -vechime în muncă -nu este necesar. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune 
la sediul primăriei din Pojejena, nr.277, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului. Date de contact: Primăria Pojejena, 
județul Caraş-Severin, Novacovici Jarco -tel. 
0255.544.355.

l Direcția Educație, Cultură şi Tineret 
Slobozia, cu sediul în Slobozia, B-dul Unirii, 
nr.6, jud.Ialomiţa, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, 
temporar vacante, de şofer, treapta profesio-
nală I, în cadrul Compartimentului Adminis-
trativ /D.E.C.T.Slobozia, conform H.G.nr. 
286/2011. -Proba scrisă va avea loc la sediul 
D.E.C.T.Slobozia în data de 14.12.2018, ora 
10.00; -Interviul va avea loc la sediul 
D.E.C.T.Slobozia în data de 18.12.2018, ora 
10.00; -Dosarele de înscriere se vor depune la 
sediul instituţiei până la data de 05.12.2018, 
ora 16.30. Condiţiile de participare la concurs: 
a)studii liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; b)
vechime minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 3 ani şi 6 luni; c)
permis de conducere categoria B. Anunţul 
privind concursul şi bibliografia, sunt afişate la 
sediul Direcției Educație, Cultură şi Tineret 
Slobozia şi pe site-ul: www.sloboziail.ro. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la secretarul 
comisiei de concurs -Deda Maria, la numărul 
de telefon: 0243.231.450, interior 176.

l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Dancu, cu sediul în locali-
tatea Dancu, județul Iaşi, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcții contrac-
tuale vacante pe perioadă nedeterminată: 1 
post expert achiziţii publice cu vechime minim 
10 ani în specialitate; studii superioare; 
operare PC nivel avansat, 6 posturi de labo-
ranți: 1 post laborant-Genetică animală; 1 post 
laborant- Reproducere la taurine; 1 post labo-
rant- Controlul produselor de origine animală; 
1 post laborant-Nutriție şi control furaje; 2 
posturi laborant -Creştere şi exploatare a 
taurinelor, cu studii medii -profil zootehnic/
veterinar; vechime minim 10 ani; experiență 
de operare PC; cunoştințe de limbă engleză 

-nivel mediu; cunoştințe generale specifice 
despre funcționarea aparaturii de laborator. 
Concursul se va desfăşura astfel: Proba 
interviu în data de 21.12.2018, ora 10.00. 
Proba unică. Data limită pentru depunerea 
dosarelor de concurs este 13.12.2018. Locul 
unde se desfăşoară interviul este la sediul 
S.C.D.C.B.Dancu. Temeiul legal al organizării 
concursului este H.G.nr. 286/2011. Informații 
suplimentare la sediul unității sau la telefon: 
0232.272.465; 0232.272.667; e-mail: scdb-
dancu@yahoo.com

l Colegiul Tehnic „Infoel”, cu sediul în locali-
tatea Bistriţa, strada Calea Moldovei, nr.20, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: Secretar III S: 1, conform H.G.nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 21.12.2018, ora 
9.00; -Proba practică în data de 21.12.2018, ora 
12.00; -Proba interviu în data de 21.12.2018, 
ora 14.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare; -vechime: 
minim 3 ani în muncă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Colegiului Tehnic „Infoel”. Relaţii 
suplimentare la sediul: Colegiul Tehnic 
„Infoel”, persoană de contact: Clapa Nicole-
ta-Monica, telefon: 0263.211.573, fax: 
0263.211.573, e-mail: office@infoel.ro.

l Directia Judeţeana pentru Protecţia Plan-
telor Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str.Maior 
V.Popescu, Nr.8, organizează concurs de 
recrutare personal contractual pentru 
ocuparea unui post contractual vacant de 
muncitor pentru perioada nedeterminata. 
Concursul se va desfăşura în conformitate cu 
Hotărârea nr.286 din 23 martie 2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Candidaţii trebuie să  îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute la art.3 din Regulamentul 
cadru aprobat prin Hotărârea nr.286/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare. Condi-
ţiile specifice de participare: - studii generale; 
carnet de sofer; vechime in munca minim 2 
ani Dosarele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină obligatoriu documentele prevăzute la 
art.6,alin(1), din Regulamentul cadru aprobat 
prin Hotărârea nr.286 din 23 martie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare.
Termenul de depunere a dosarelor este de 10 
(zece) zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României Partea a III-a, adica 
pe 14 Decembrie 2018 ora 13:00 ,la  sediul 
Directia Judeţeana  pentru Protecţia Plantelor 
Vâlcea. Concursul se organizează la  sediul 
Directia Judeţeana pentru Protecţia Plantelor 
Vâlcea, în data de 8 Ianuarie 2018, ora 09:00- 
proba scrisă; şi în data de 9 Ianuarie 2018, ora 
09:00 - proba interviu. Condiţiile de partici-
pare, bibliografía şi actele solicitate candida-
ţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la 
sediul Directia  Judeţeana pentru Protecţia 
Plantelor Vâlcea. Relaţii suplimentare se obţin 
la sediul Directia Judeţeana pentru Protecţia 
Plantelor Vâlcea din Rm. Vâlcea, str. Maior 
V.Popescu, Nr.8, jud. Vâlcea, tel. 0350/405956.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Bacău, cu sediul în Bacău, Str. I.S. 
Sturza, nr. 63, scoate la concurs, în data de 
07.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional principal - Punct de lucru 
Podul Turcului. Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate - studii universitare de licenţă 
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absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşu-
rare a concursului: 07.01.2019 - ora 10:00 - 
proba scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial partea a –III- a, respectiv în peri-
oada 28.11.2018-17.12.2018, la sediul AJOFM 
Bacău. Contact: Secretariatul AJOFM Bacău, 
tel. 0234.576.736, email ajofm@bc.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Bacău, cu sediul în Bacău, Str. I.S. 
Sturza, nr. 63, scoate la concurs, în data de 
07.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional superior - Compartiment 
Execuție Bugetară, Financiar, Contabilitate şi 
Administrare Fond Garantare pentru Plata 
Creantelor Salariale. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura de ştiințe: 
ştiințe economice. Vechime minimă în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 7 ani; Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate. Data de desfăşurare a 
concursului: 07.01.2019 - ora 10:00 - proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a -III- a, respectiv în perioada 
28.11.2018-17.12.2018, la sediul AJOFM 
Bacău. Contact: Secretariatul AJOFM Bacău, 
tel. 0234.576.736, email ajofm@bc.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Braşov, cu sediul în Braşov, Str. 
Lungă, nr. 1A, scoate la concurs, în data de 
07.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: Expert, grad 
profesional principal - Compartiment 
Control, îndeplinirea măsurilor asiguratorii 
şiexecutare silită a debitelor. Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Data de desfăşu-
rare a concursului: 07.01.2019 - ora 10:00 - 
proba scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial partea a -III- a, respectiv în peri-
oada 28.11.2018-17.12.2018, la sediul AJOFM 
Braşov. Contact: Secretariatul AJOFM 
Braşov, tel. 0268.416.879, email ajofm@bv.
anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Galați, cu sediul în Galați, Str. 
Domnească, nr. 191, scoate la concurs, în data 
de 07.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector, grad profesional debutant - 
Compartiment Control, îndeplinirea măsu-
rilor asiguratorii şi executare silită a debitelor. 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a concursului: 
07.01.2019 - ora 10:00 - proba scrisă.  Înscrie-
rile se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
28.11.2018-17.12.2018, la sediul AJOFM 
Galați. Contact: Secretariatul AJOFM Galați, 
tel. 0236.412.262, email ajofm@gl.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Braşov, cu sediul în Braşov, Str. 
Lungă, nr. 1A, scoate la concurs, în data de 
07.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: Inspector, 
grad profesional principal - Compartiment 
Monitorizare proiecte finanțate din FSE, 
informatică şi managementul bazelor de date. 
Condiţii specifice de participare la concursul 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a concursului: 
07.01.2019 - ora 10:00 - proba scrisă. Înscrie-
rile se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
28.11.2018-17.12.2018, la sediul AJOFM 
Braşov. Contact: Secretariatul AJOFM 
Braşov, tel. 0268.416.879, email ajofm@bv.
anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Botoşani, cu sediul în Botoşani, Str. 
Colonel Tomoroveanu, nr. 2, scoate la concurs, 
în data de 07.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul agenţiei, următorul post vacant: 
inspector, grad profesional superior - Compar-
timent Execuție Bugetară, Financiar, Contabi-
litate şi Administrare Fond Garantare pentru 
Plata Creantelor Salariale. Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşu-
rare a concursului: 07.01.2019 - ora 10:00 - 
proba scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial partea a -III- a, respectiv în peri-
oada 28.11.2018-17.12.2018, la sediul AJOFM 
Botoşani. Contact: Secretariatul AJOFM 
Botoşani, tel. 0231.531.160, email ajofm@bt.
anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Botoşani, cu sediul în Botoşani, Str. 
Colonel Tomoroveanu, nr. 2, scoate la concurs, 
în data de 07.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei, următorul post vacant: 
inspector, grad profesional superior - Punct de 
lucru Ștefăneşti. Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Data de desfăşu-
rare a concursului: 07.01.2019 - ora 10:00 - 
proba scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial partea a -III- a, respectiv în peri-
oada 28.11.2018-17.12.2018, la sediul AJOFM 
Botoşani. Contact: Secretariatul AJOFM 
Botoşani, tel. 0231.531.160, email ajofm@bt.
anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Olt, cu sediul în Slatina, Str. Prelun-
girea Crişan, nr. 2, scoate la concurs, în data 
de 07.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector, grad profesional superior - 
Compartiment Înregistrare şi stabilire drep-
turi şomeri. Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de specialitate - 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 
ani; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a concursului: 
07.01.2019 - ora 1000 - proba scrisă.  Înscrie-
rile se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
28.11.2018-17.12.2018, la sediul AJOFM Olt. 
Contact: Secretariatul AJOFM Olt, tel. 
0249.438.595, email ajofm@ot.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Tulcea, cu sediul în Tulcea, Str. 
Grigore Antipa, nr. 10, scoate la concurs, în 
data de 07.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post vacant:  Refe-

rent, grad profesional superior - Punct de 
lucru Măcin. Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante: Pregătire de specialitate 
- studii medii liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 
ani; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate. Data de desfăşurare a concursului: 
07.01.2019 - ora 10:00 - proba scrisă. Înscrie-
rile se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 
28.11.2018-17.12.2018, la sediul AJOFM 
Tulcea. Contact: Secretariatul AJOFM Tulcea, 
tel. 0240.516.858, email ajofm@tl.anofm.ro.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucu-
reşti, cu sediul în str. Radu Vodă nr.26-26 A, 
sector 4, Bucureşti, organizează concurs în 
vederea ocupării unei funcţii publice de 
execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Serviciului 
Economic, Financiar şi Achiziţii Publice 
-Biroul Resurse Umane şi a unei funcții 
publice de execuție vacante de consilier 
juridic, clasa I grad profesional asistent în 
cadrul Biroului Legislație Contencios Admi-
nistrativ. Concursul se desfăşoară la sediul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti 
din str. Radu Vodă nr.26-26 A, sector 4, în data 
de 31.12.2018, ora 10 -proba scrisă. Data şi ora 
susţinerii interviului se va afişa odată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Bucureşti -Biroul Resurse 
Umane, în perioada 28.11 - 17.12.2018 
inclusiv. Condiţiile de participare sunt: Pentru 
funcţia publică de execuţie vacantă de 
inspector, clasa I, grad profesional asistent în 
cadrul Serviciului Economic, Financiar şi 
Achiziţii Publice -Biroul Resurse Umane: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă. -vechime minimă în specialitatea 
studiilor: 1 an. Pentru funcția publică de 
execuție vacantă de consilier juridic, clasa I 
grad profesional asistent în cadrul Biroului 
Legislație Contencios Administrativ: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă profil ştiințe juridice specializarea Drept. 
-vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 
an. Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
doamna Chivu Valerica, inspector: str. Radu 
Vodă nr.26-26 A, sector 4, Bucureşti, telefon  
021.330.16.16/222”, fax 021 3317614 şi e-mail: 
valerica.chivu@itmbucuresti.ro.

l Unitatea Administrativ -Teritorială Munici-
piul Sebeş organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
unei funcţi de execuţie vacante -personal 
contractual: -1post -pompier servant la Servi-
ciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Sebeş. Probele stabilite pentru postul de 
pompier servant sunt:  proba scrisă şi inter-
viul. Data, ora şi locul desfăşurării concur-
sului: -21.12.2018, ora 11:00 Parcul Arini, NR. 
1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeş) -proba 
scrisă; -03.01.2019,ora 11,00 Parcul Arini, NR. 
1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeş) -proba 
interviu. Termenul de depunere al dosarelor 
de înscriere:14.12.2018, ora 14,00. La depu-
nerea dosarelor, actele se prezintă în copie şi în 
original. Condiţii de participare pentru postul 
de pompier servant scos la concurs: -Candi-
datul trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.3 din H.G. NR.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. -Studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul Municipiului 
Sebeş.

l Opera Naţională Română Iaşi, cu sediul în 
mun. Iaşi, str. A. Bârsescu nr. 18, jud. Iaşi, 
CUI: 4541610, organizează concurs în vederea 
ocupării unui post vacant de Artist liric operă– 
S IA (mezzosoprană- contract pe perioadă 
determinată). Condiţii specifice de participare: 
-studii superioare de specialitate de lungă 
durată (licenţiat în muzică), specializarea 
interpretare vocală (canto) (diplomă de 
licenţă); -tipul de voce: mezzosoprană; 

-vechime: activitate profesională de minimum 
10 ani în domeniul studiilor absolvite (inter-
pretare vocală– canto), ca salariat în funcţia 
de artist liric operă, din care minimum 7 ani 
într-o operă naţională; -vârsta maximă: 40 de 
ani împliniţi până la data de 13.12.2018. Tipul 
probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşu-
rării acestora: a) proba practică- la sediul 
Operei Naţionale Române Iaşi, str. Agatha 
Bârsescu nr.18, Iaşi, în data de 27.12.2018, ora 
17:00; b) interviul- la sediul Operei Naţionale 
Române Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi, 
în data de 31.12.2018, ora 10:00. Se pot 
prezenta la următoarea etapă numai candi-
daţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 
Dosarul de concurs va fi depus de candidați la 
Compartimentul Resurse Umane, Salarizare 
şi Protecţia Muncii din cadrul Operei Națio-
nale Române Iaşi, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunțului, respectiv 
până cel târziu la data de 13.12.2018, ora 
16:00. Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul Operei Naționale Române Iaşi din 
Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, jud. Iaşi, sau 
la numărul de telefon 0769.633.994, în zilele 
lucrătoare între orele 8:00 şi 16:00.

l Opera Naţională Română Iaşi, cu sediul în 
mun. Iaşi, str. A. Bârsescu nr. 18, jud. Iaşi, 
CUI: 4541610, organizează concurs în vederea 
ocupării unei jumătăți de post vacant de 
Machior S-IA (contract pe perioadă nedeter-
minată), în cadrul Compartimentului 
Machiaj- Perucherie. Condiţii specifice de 
participare: -studii superioare de specialitate 
de lungă durată (licențiat în arte vizuale- 
diplomă de licenţă); -experiență de minimum 
15 ani în funcția de machior, din care 
minimum 7 ani într-o operă națională, în 
calitate de salariat; Tipul probelor de concurs, 
locul, data şi ora desfăşurării acestora: a) 
proba practică- la sediul Operei Naţionale 
Române Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi, 
în data de 27.12.2018, ora 10:00; b) interviul– 
la sediul Operei Naţionale Române Iaşi, str. 
Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi, în data de 
31.12.2018, ora 11:00; Se pot prezenta la 
următoarea etapă numai candidaţii declaraţi 
admişi la etapa precedentă. Dosarul de 
concurs va fi depus de candidați la Comparti-
mentul Resurse Umane, Salarizare şi Protecţia 
Muncii din cadrul Operei Naționale Române 
Iaşi, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunțului, respectiv până cel târziu la 
data de 13.12.2018, ora 16:00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la sediul Operei 
Naționale Române Iaşi din Iaşi, str. Agatha 
Bârsescu nr.18, jud. Iaşi, sau la numărul de 
telefon 0769.633.994, în zilele lucrătoare între 
orele 8:00 şi 16:00.

l Opera Naţională Română Iaşi, cu sediul în 
mun. Iaşi, str. A. Bârsescu nr.18, jud. Iaşi, 
CUI: 4541610, organizează concurs în vederea 
ocupării unei jumătăți de post vacant de 
Peruchier S-IA (contract pe perioadă nedeter-
minată), în cadrul Compartimentului 
Machiaj- Perucherie. Condiţii specifice de 
participare: -studii superioare de specialitate 
de lungă durată (licențiat în arte vizuale- 
diplomă de licenţă); -experiență de minimum 
15 ani în funcția de peruchier, din care 
minimum 7 ani într-o operă națională, în 
calitate de salariat; Tipul probelor de concurs, 
locul, data şi ora desfăşurării acestora: a) 
proba practică– la sediul Operei Naţionale 
Române Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi, 
în data de 27.12.2018, ora 09:30; b) interviul– 
la sediul Operei Naţionale Române Iaşi, str. 
Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi, în data de 
31.12.2018, ora 10:30; Se pot prezenta la 
următoarea etapă numai candidaţii declaraţi 
admişi la etapa precedentă. Dosarul de 
concurs va fi depus de candidați la Comparti-
mentul Resurse Umane, Salarizare şi Protecţia 
Muncii din cadrul Operei Naționale Române 
Iaşi, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunțului, respectiv până cel târziu la 
data de 13.12.2018, ora 16:00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la sediul Operei 
Naționale Române Iaşi din Iaşi, str. Agatha 
Bârsescu nr.18, jud. Iaşi, sau la numărul de 
telefon 0769.633.994, în zilele lucrătoare între 
orele 8:00 şi 16:00.

l Opera Naţională Română Iaşi, cu sediul în 
mun. Iaşi, str. A. Bârsescu nr.18, jud. Iaşi, 
CUI: 4541610, organizează concurs în vederea 
ocupării unui post vacant de Șef Atelier 
(Mânuitori decor) S-II (contract pe perioadă 
nedeterminată), în cadrul Atelierului mânui-
tori decor. Condiţii specifice de participare: 
-studii superioare de specialitate de lungă 
durată (licențiat în arte vizuale- diplomă de 

licenţă); -experiență de minimum 20 de ani în 
funcția de mânuitor/ montator decor, din care 
minimum 10 ani într-o operă națională, în 
calitate de salariat; -experiență de minimum 2 
ani într-o funcție de conducere/ coordonare a 
structurii în care activează mânuitorii/ monta-
torii decor, într-o operă națională, în calitate 
de salariat. Tipul probelor de concurs, locul, 
data şi ora desfăşurării acestora: a) proba 
practică– la sediul Operei Naţionale Române 
Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi, în data de 
27.12.2018, ora 08:30; b) interviul– la sediul 
Operei Naţionale Române Iaşi, str. Agatha 
Bârsescu nr.18, Iaşi, în data de 31.12.2018, ora 
10:00; Se pot prezenta la următoarea etapă 
numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 
precedentă. Dosarul de concurs va fi depus de 
candidați la Compartimentul Resurse Umane, 
Salarizare şi Protecţia Muncii din cadrul 
Operei Naționale Române Iaşi, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului, 
respectiv până cel târziu la data de 13.12.2018, 
ora 16:00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Operei Naționale Române 
Iaşi din Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, jud. 
Iaşi, sau la numărul de telefon 0769.633.994, 
în zilele lucrătoare între orele 8:00 şi 16:00.

l Opera Naţională Română Iaşi, cu sediul în 
mun. Iaşi, str. A. Bârsescu nr.18, jud. Iaşi, 
CUI: 4541610, organizează concurs în vederea 
ocupării unui post vacant de Contabil Șef - S 
II (contract pe perioadă nedeterminată). 
Condiţii specifice de participare: -studii supe-
rioare de specialitate de lungă durată (licenţiat 
în economie- diplomă de licenţă); -studii 
postuniversitare în domeniul contabilitate 
bugetară şi audit bugetar; -certificat de ates-
tare a cunoştințelor dobândite în domeniul 
Sistemului European de Conturi, eliberat de 
către Ministerul Finanțelor Publice; -vechime 
în activitatea profesională de minimum 20 de 
ani în domeniul studiilor superioare absolvite 
(economie); -vechime de minimum 7 ani într-o 
funcție de conducere, din care minimum 3 
luni în funcția de contabil şef într-o operă 
națională. Tipul probelor de concurs, locul, 
data şi ora desfăşurării acestora: a) proba 
scrisă- la sediul Operei Naţionale Române 
Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, Iaşi, în data de 
21.12.2018, ora 10:00; b) interviul- la sediul 
Operei Naţionale Române Iaşi, str. Agatha 
Bârsescu nr.18, Iaşi, în data de 28.12.2018, ora 
10:00; Se pot prezenta la următoarea etapă 
numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 
precedentă. Dosarul de concurs va fi depus de 
candidați la Compartimentul Resurse Umane, 
Salarizare şi Protecţia Muncii din cadrul 
Operei Naționale Române Iaşi, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului, 
respectiv până cel târziu la data de 13.12.2018, 
ora 16:00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Operei Naționale Române 
Iaşi din Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.18, jud. 
Iaşi, sau la numărul de telefon 0769.633.994, 
în zilele lucrătoare între orele 8:00 şi 16:00.

l Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, județul 
Vâlcea, organizează concurs, în conformitate 
cu prevederile HG nr. 286/2011, pentru apro-
barea regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant, cu modificările şi completările ulteri-
oare, şi dispozițiile Ordinului MS nr.1470/2011, 
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea 
şi promovarea în funcții, grade şi trepte profe-
sionale a personalului contractual din unitățile 
sanitare publice din sectorul sanitar, pentru 
ocuparea unui post vacant de muncitor cali-
ficat IV -bucătar debutant, studii generale, 
curs de calificare în meseria de bucătar, la 
compartimentul administrativ, pe perioadă 
nedeterminată. Concursul constă în următoa-
rele probe: selecția dosarelor de concurs: 
14.12.2018, ora 14.00; proba scrisă: 21.12.2018, 
ora 9.00, şi interviul: 28.12.2018, ora 9.00, la 
sediul Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, 
strada Spitalului, nr.1, Drăgoeşti, județul 
Vâlcea. Înscrierile se fac la compartimentul 
RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, 
județul Vâlcea, până în data de 14.12.2018, ora 
14.00, inclusiv, persoană de contact: Barbu 
Mariana, telefon: 0250.762.331.

l UAT comuna Gheorghe Lazăr, cu sediul în 
comuna Gheorghe Lazăr, str. Matei Basarab, 
nr.46, anunţă organizarea în data de 
20.12.2018, ora 12.00, a concursului pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a postului 
vacant corespunzător funcției contractuale de 
executie din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Gheorghe Lazăr: 1 
post de guard (femeie de serviciu)- Comparti-
ment administrativ. Condiţiile specifice de 
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participare: studii medii/generale (minim 10 
clase); vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului- nu este cazul; vechime 
în muncă- minim 1 an; -disponibilitate şi 
rezistenţă la efort; -apt din punct de vedere 
medical fizic şi psihic; -alte calificări constituie 
avantaj. Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: depunere dosare 
29.11.2018-12.12.2018; proba scrisă: 
20.12.2018, ora 12.00; interviul:27.12.2018, ora 
10.00. Persoana de contact care asigură secre-
tariatul comisiei de concurs- Geambaşu 
Niculina- tel.0243.241.510.

l Conducerea Institutului Naţional de 
Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti, 
cu sediul în Şoseaua Berceni, nr.10-12, sector 
4, organizează concurs în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată a funcţiilor contrac-
tuale, temeiul HG nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru următoarele 
posturi vacante: -1 post asistent medical gene-
ralist debutant -nivelul studiilor postliceale; -1 
post brancardier -nivelul studiilor generale 
(pentru secţia neurologie). Condiţiile generale 
de participare la concurs sunt cele cuprinse în 
art.3 din HG 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant. Concursul va 
avea loc la sediul Administrativ al Institutului 
Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare 
Bucureşti, din Şoseaua Berceni, nr.10-12, 
sector 4. Calendar desfăşurare concurs: -Proba 
scrisă în data de 21 decembrie 2018; -Proba 
interviu în data de 04 ianuarie 2019. Dosarele 
de concurs se pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea prezentului anunţ. 
Relaţii suplimentare la Biroul RUNOS, 
telefon: 021.334.30.04, interior: 1151, secretar 
Petculescu Liliana, şi pe pagina oficială: www.
innbn-bucuresti.ro.

l Primăria Comunei Clinceni -Ilfov, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției 
publice de: -1 post de Inspector clasa I grad 
profesional Principal -Compartiment Taxe 
Locale, Impozite şi Executări Silite. Condiţii 
specifice de participare la concurs pentru 
Inspector, clasa I, grad profesional Principal 
-Compartiment Taxe Locale, Impozite şi 
Executări Silite: - studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul ştiințelor 
sociale; - vechime în specialitatea studiilor: 5 
ani; - cunoştințe de limba engleză evaluate în 
cadrul probei scrise şi interviu. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei Clinceni din Str. 
Principală nr.107 A, Comuna Clinceni, 
Judeţul Ilfov în data de 28 Decembrie 2018, 
începând cu ora 11:00 -proba scrisă care va 
include şi testarea limbii engleze. Interviul va 
avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data 
afişării rezultatelor probei scrise. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial, până la data de 
11.12.2018 ora 14:00, iar documentele de 
participare sunt cele prevăzute de art. 49 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 
Alte informaţii referitoare la organizarea 
concursului pot fi obţinute la nr. de telefon 021 
369 40 41 -doamna Lupu Mariana -Inspector 
Asistent.

l U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea posturilor vacante 
de personal civil contractual: economist gr. II/ 
studii universitare cu diplomă de licenţă în 
domeniul economie, cu o vechime în muncă 
de minim 6 luni şi o vechime în specialitatea 
domeniului de licenţă de minim 6 luni, 
contabil debutant/ studii medii cu diplomă de 
bacalaureat şi curs de specializare în contabili-
tate/ birou contabilitate, fără vechime în 
muncă şi contabil debutant/ studii medii cu 
diplomă de bacalaureat şi curs de specializare 
în contabilitate/ birou salarizare, fără vechime 
în muncă, astfel: - 21.12.2018, ora 11.00 -proba 
scrisă; - 07.01.2019, ora 11.00 -interviul. - data 
limită de depunere a dosarelor –14.12.2018, 
ora 14,30. Dosarele de concurs se vor depune 
la sediul U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, str. 
T. Vladimirescu nr. 1, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare şi desfăşu-
rarea concursului se va face la sediul UM 
01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti 
Km. 10,5, sector 1, Bucureşti. Date de contact 
ale secretariatului la telefon: 0241.258.190, 
interior 185.

l Primăria Găneasa organizează în conf. Cu 

art. 58 din Legea 188/1999 cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul de recrutare 
pentru posrul vacant, funcţie publică de 
execuţie de referent asistent -Biroul Contabili-
tate, Taxe şi Impozite. Proba scrisă va fi în 
data de 31.12.2018, ora 10:00 la sediul Primă-
riei Găneasa. Dosarele de înscriare a candida-
ţilor se depun în termen de 20 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial, partea a III -a, 
la sediul Primăriei Găneasa. Candidaţii 
trebuie să indeplinească condiţiile generale 
prevăzute la art. 54 din Legea 188/1999 
privind Statutul Funcţionarilor Publici cu 
modificările şi completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei Găneasa şi pe site 
-ul acesteia. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la 021.351.30.60.  

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

CITAŢII
l Domnul Demirkol Ahmet Bulent cu reşe-
dința în mun. Iaşi, str. Sărărie, nr. 53, jud. Iaşi 
în calitate de pârât este citat pentru data de 
21.02.2019, ora 09.00, la sediul Tribunalului 
Iasi, Secţia II Civila-Faliment din str. Elena 
Doamna, nr. 1A, jud. Iasi, Complet S1- FAL, 
in dosarul nr. 151/99/2015/a3 ce are ca obiect 
atragerea răspunderii pentru intrarea în insol-
venta.

l Autoritatea publică locală a Sectorului 4 al 
Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii 
nr.421/2002, privind regimul juridic al vehicu-
lelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al 
statului ori al unităţilor administrativ-terito-
riale, cu modificările şi completările ulterioare, 
citează public proprietarul/deţinătorul vehicu-
lelor fără numere de înmatriculare, aflate pe 
domeniul public sau privat al municipalităţii, 
pentru luarea măsurilor de eliberare a dome-
niului public, pentru următoarele vehicule: 
-Ford Focus, culoare gri, aflat în P-ţa Concor-
diei; -Opel Vectra, culoare vişiniu, aflat în Str.
George Georgescu; -Dacia Papuc, culoare 
verde, număr de înmatriculare B 06JXA, aflat 
în Pogoanele, nr.2; -Renault, culoare negru, 
aflat în Str.Rezonanţei, nr.1-3; -Smart, culoare 
negru, aflat în Şos.Giurgiului, nr.164; -Opel 
Tigra, culoare gri/roşu, aflat în Şos.Giurgiului, 
nr.164; -Dacia, culoare alb, aflat în Şos.Berceni 
Fort, nr.5; -Hyundai Lantra, culoare verde, 
aflat în Şos.Berceni Fort, nr.5; -Daewoo Tico, 
culoare alb, aflat în Şos.Berceni Fort, nr.5; 
-Fiat Punto, culoare gri, aflat în Şos.Berceni 
Fort, nr.5; -Volkswagen, culoare gri, aflat în 
Str.Bucovăţ, vis-a-vis nr.8; -Chevrolet Kalos, 
culoare gri, număr de înmatriculare PH 4623, 
aflat în Pogoanele, nr. 2; -Renault, culoare alb, 
aflat în Str.Duminicii, nr.22.

l Toţi cei interesaţi a face opoziţie la dobân-
direa prin uzucapiune a dreptului de proprie-
tate de către Ciociu Leonte şi Ciociu Maria 
asupra suprafeţei de 758 mp din imobilul 
înscris în CF 100423 Holbav, nr.top. 107 şi de 
către Ciociu Liviu şi Ciociu Garofiţa asupra 
suprafeţei de 758 mp din imobilul înscris în 
CF 100423 Holbav, nr.top. 107, sunt invitaţi la 
Judecătoria Zărneşti în data de 14 februarie 
2019, ora 9:00.

l Toţi cei interesaţi la dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate , cu privire la 
imobilele înscrise în CF 112617 Râşnov, top. 
6004/1/2/3, în CF 112623 Râşnov, top. 
6004/1/3/3, în CF 112624 Râşnov, top. 
6004/1/1/3 şi în CF 112625 Râşnov, top. 
6004/2/3, de către Pandrea Mirela Rodica şi 
Pandrea Ioan, sunt invitaţi la Judecătoria 
Zărneşti, în 31 ianuarie 2019, ora 9:00.

l *Toţi cei interesaţi la dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate de către 
Carstea Adriana Elena şi Carstea Pavel, 
asupra imobilului înscris în CF 100048 Şinca 
Nouă, nr. top. 749; 748 / 2 sunt invitaţi la 
Judecătoria Zărneşti , în data de 10 ianuarie 
2019, ora 9:00.

l Se citează eventualii moştenitori să se 
prezinte la Biroul Individual Notarial Mititiuc 
Adriana-Mădălina, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, Bd. Octavian Goga, nr.23, bl.M106, 
sc.4, et.2, ap.108, sectorul 3, la data de 14 
decembrie 2018, vineri, ora 12.00, în vederea 

dezbaterii procedurii succesorale privind pe 
defuncta Lutai Vilma, decedată la data de 25 
februarie 2012, cu ultimul domiciliu în muni-
cipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr.31, 
sectorul 1.

l Pârâta Păsărică Florina, cu domiciliul 
cunoscut în comuna Sadova, str.Doctor Ştefan 
Iorgulescu, nr.142, jud. Dolj, este citată la 
J u d e c ă t o r i a  C r a i o v a  î n  d o s a r u l 
nr.2065/215/2018 cu termen de judecată la 
data de 13 decembrie 2018, completul CMF6, 
pentru procesul de divorț cu soțul Păsărică 
Mihail.

l Se citează Moştenirea defuncților Mocz 
Iuon şi Mocz Mihaine, văduvă, născută Deak 
Marika, cu domiciliul necunoscut, prin 
curator Şupială Mihaela, în proces cu recla-
manții Păulişan Gheorghe şi Păulişan Elena, 
pentru uzucapiune vizând parcela CF 343, la 
Judecătoria Lipova. Terman 29.11.2018.

l Numitul Baciu Paul, domiciliat în Volun-
tari, b-dul Dunării, nr. 54, jud Ilfov, este citat 
pentru data de 12.12.2018 la Judecătoria 
Darabani, în dosar nr. 1280/217/2017, având 
ca obiect partaj succesoral, în calitate de pârât 
reclamant Baciu Florin.

l Prin încheierea din data de 18.10.2018 
pronunţată de Judecătoria Săveni în dosarul 
nr. 450/297/2018, având ca obiect cererea de 
uzucapiune formulată de către reclamantul 
Berdar Constantin, domiciliat în satul şi 
comuna Dîngeni, jud. Botoşani, care solicită 
dobândirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune a suprafeţei de 612 m.p. teren 
curţi + construcţii situat în intravilanul satului 
Dîngeni, com. Dîngeni, jud. Botoşani, înve-
cinat la Nord cu Mocanu Elena, S-Bîznosu 
Ghe, V- DS 400 şi E- DS 311, s-a dispus 
emiterea prezentei somaţii prin care pune în 
vedere tuturor celor interesaţi să facă opoziţie, 
cu precizarea că, în caz contrar, în termen de 6 
luni de la data emiterii celei din urmă publi-
caţii se va trece la judecarea cererii.

DIVERSE
l SC Romtami SRL avand sediul in munici-
piul Bucuresti, Strada Paduretu, Nr.21A, 
Sector 6, titular al planului P.U.Z.-Hala Depo-
zitare, Imprejmuire Teren, Utilitati, comuna 
Clinceni, judet Ilfov, N.C.60707 anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a Avizului de Oportunitate. Docu-
mentatia a fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/
comentarii si sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  Consiliului 
Judetean Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93) incepand cu data de 
27.11.2018.

l SC Axiven Pest Control SRL  avand sediul 
in orasul Otopeni, Calea Bucurestilor, 
Nr.305A4, titular al planului P.U.Z.-Ansamblu 
locuinte individuale P+1+M, Functiuni 
complementare, amenajare circulatii si utili-
tati, comuna Berceni, judet Ilfov, T5/P18/5/10, 
11,12,13 anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate. Documentatia a fost afisata 
pentru consultare pe site-ul Consiliului Jude-
tean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii  se 
primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul in 
municipiul Bucuresti, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, sector 1 (tel.021/212.56.93) incepand cu 
data de 27.11.2018.

l Dima Sultana si SC Exclusiv Interconstruct 
SRL  avand sediul in municipiul Bucuresti, 
Strada Mureseni, Nr. 14, Sector 3, titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte indivi-
duale P+1+M, Functiuni complementare, 
amenajare circulatii si utilitati, comuna 
Berceni  judet Ilfov, T23/P55/2/2/22, 23 anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a Avizului de Oportunitate. Docu-
mentatia a fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/
comentarii si sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  Consiliului 
Judetean Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucu-
resti, str. Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93) incepand cu data de 
27.11.2018

l SP Suma Insolvency IPURL desemnata 
lichidator judiciar al Albo Exclusiv Invest SRL 

anunta deschiderea procedurii simplificate a 
falimentului prevazuta de Legea nr. 85/2014 in 
dosarul nr. 26037/3/2018 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti - Sectia a-VII-a Civila. 
Termenul limita pentru depunerea declarati-
ilor de creanta 03.01.2019. Termen de verifi-
care a creantelor, intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar al crean-
telor la 14.01.2019. Termen de intocmire si 
afisare a tabelului definitiv 08.02.2019. Sedinta 
adunarii generale a creditorilor la data de 
21.01.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Hotărârea Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor Aviaţia Utilitară Bucureşti 
S.A. din data de 27.11.2018: În conformitate 
cu prevederile art. 115 şi 117 din Legea 
nr.31/1990, în Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor întrunită la data de 
27.11.2018, ora 11,00  la sediul din Bucureşti, 
Calea Ion Zavoi, nr.8, clădirea C6, biroul R12, 
Sector 1, cu votul acţionarilor care deţin 
99,8268% din valoarea capitalului social, fiind 
îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru 
luarea acestei hotărâri, s-au hotărât următoa-
rele: 1. Se aproba retragerea de la tranzacțio-
narea pe piața ATS- AeRO Standard a 
valorilor mobiliare emise de Societatea Aviația 
Utilitară Bucureşti SA conform dispozițiilor 
art.60 lit.c din Legea 24/2017 şi ale Regula-
mentului nr.5/2018 şi radierea lor din eviden-
țele ASF, cu consecinţa dobândirii caracterului 
de societate pe acţiuni de tip închis. 2. Se 
aproba Raportul de evaluare  a acțiunilor 
emitentului Aviația Utilitară Bucureşti SA 
întocmit de evaluatorul autorizat Olaru Ion, 
înregistrat la ASF, cu privire la prețul de 21,37 
lei/acţiune care urmează să fie achitat în cazul 
retragerii acționarilor din cadrul societății. 3. 
Se aprobă dreptul de retragere a acționarilor 
care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de 
retragere de la tranzacționare a acțiunilor 
emise de societate şi modalitatea de retragere 
din societate a acționarilor care nu sunt de 
acord cu hotărârea AGEA de retragere de la 
tranzacționare a acțiunilor emise de societate, 
cu respectarea Regulamentului ASF 5/2018, 
astfel: •Toți acționarii înregistrați la data de 
referință care nu au participat la AGEA din 
data de 27.11.2018 urmează să fie informați 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, cu privire la hotărârea AGEA de 
retragere de la tranzacționare şi cu privire la 
prețul pe acțiune care urmează să fie achitat în 
cazul retragerii. Scrisorile se transmit la adresa 
fiecărui acționar, şi anume adresa existentă în 
evidența registrului acționarilor primit de la 
Depozitarul Central SA. •Acționarii care nu 
vor fi de acord cu hotărârea de retragere de la 
tranzacționare a acțiunilor emise de societate 
au la dispoziție o perioadă de 45 de zile de la 
data de înregistrare (7.03.2019), pentru trans-
miterea în scris către societate a cererilor de 
retragere din societate. •Cererea de retragere 
din societate se poate transmite în scris către 
societate prin una din următoarele modalități: 
-Personal la sediul societății din Bucureşti, 
Calea Ion Zăvoi, nr.8, clădirea C6, biroul 12, 
sector 1, numai în zilele lucrătoare, între orele 
09.00–16.00, acționarul având asupra sa actul 
de identitate. Cererea de retragere se va semna 
în fața persoanei mandatate de către societate 
în acest scop; -Prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire la sediul societății din 
Bucureşti, Calea Ion Zăvoi, nr.8, clădirea C6, 
biroul 12, sector 1. În acest caz cererea de 
retragere se va autentifica de un notar public 
şi va fi însoțită de o copie dupa Actul de iden-
titate cu specimen de semnătură. •Cererea de 
retragere semnată de acționar este irevocabilă 
şi va cuprinde inclusiv modalitatea prin care 
se doreşte efectuarea plății, cu respectarea 
dispozițiilor art.177 din Regulamentul 5/2018 
al ASF. •Vor putea depune cerere de retragere 
acționarii existenți la data de înregistrare cu 
condiția ca aceştia să fi deținut respectivul 
pachet de acțiuni şi la data de referință a 
adunării. Acționarilor care vor solicita retra-
gerea din societate li se va achita contrava-
loarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile 
lucrătoare de la primirea cererilor de retra-
gere. •Modelul de cerere de retragere se află la 
dispoziția acționarilor în interiorul scrisorii 
recomandate transmise de societate sau direct 
la sediul societății din Bucureşti, Calea Ion 
Zăvoi, nr.8, clădirea C6, biroul 12, sector 1. 4. 
Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, dl. Costas Bogdan cetăţean 
român, născut în Mun. Suceava, jud. Suceava, 
la data de 27.07.1973, domiciliat in Bucuresti, 
Str. Prelungirea Ghencea, nr.135, Sector 6, 
identificat cu CI, seria RX nr. 787800, elibe-
rată de SPCEP sector 6, la data de 22.09.2015, 

CNP: 1730727335036 să efectueze toate 
demersurile necesare în vederea înregistrării 
hotărârii AGEA şi îndeplinirii tuturor forma-
lităților necesare în fața autorităților compe-
tente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul 
Registrului Comerțului, Bursa de Valori 
Bucureşti, Autoritatea pentru Supraveghere 
Financiară, Depozitarul Central. În acest 
scop, dl. Costas Bogdan poate împuternici la 
rândul sau avocaţi sau consilieri juridici. 5. Se 
aprobă data de 7.03.2019 ca fiind data de 
înregistrare (conform art.115 lit.b, subpunctul 
A, lit.(ii), punctul 5 din Regulamentul 5/2018) 
şi se aproba ex–date la data de 6.03.2019 
(conform art.115 lit.b, subpunctul A, lit.(ii), 
punctul 6 şi art.2 al.2 lit.l din Regulamentul 
5/2018). Acţionari Majoritari: Practic S.A. 
Prin Mandatar Sorin– Florian Boldi, Gărdean 
Daniela Prin Mandatar Serbanescu Marin.

l Convocarea Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor Societăţii ISAF -Socie-
tate de Semnalizări şi Automatizări 
Feroviare S.A. data 22.11.2018, Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al societăţii 
ISAF Societate de Semnalizări şi Automati-
zări Feroviare SA -cu sediul social în Bucu-
reşti, Calea Giuleşti nr. 14, cod 060275, 
sector 6, nr. de înregistrare în Registrul 
Comerţului J40/1079/1991, CUI RO473734, 
cu un capital social subscris şi vărsat de 
840.170 lei, divizat în 84.017 acţiuni, cu o 
valoare nominală de 10 lei fiecare, denumită 
în continuare “Societatea” -Domnul 
Jacques François Marie GUILLEMOT DE 
LINIERS, în temeiul art 113 si art. 117 din 
Legea 31/1990 privind Societăţile coroborat 
cu prevederile art. 13 din Actul constitutiv al 
Societăţii convoacă Adunarea Generala 
Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, 
pentru data de 08.01.2019, ora 11.00, la 
sediul social al Societăţii aflat în Bucureşti, 
Calea Giuleşti, nr. 14, sector 6, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Propunerea şi apro-
barea încheierii/ prelungirii de către 
Societate a contractului de credit cu BRD 
Groupe Societe Generale SA sau ratificarea 
acestuia în masura în care acest contract/ 
act adiţional se va încheia de către Societate 
anterior datei aprobării Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor Societăţii, 
pentru facilitatea de credit privind plafonul 
de emitere a scrisorilor de garanţie bancară 
utilizată de Societate în termenii şi condiţiile 
prevăzute de Contractul de Credit încheiat 
între Societate şi BRD Groupe Societe 
Generale SA, ce expiră la 30.11.2018. Faţă 
de acest aspect se propune spre aprobare 
prelungirea valabilităţii Plafonului pana la 
data de 30.11.2019 şi majorarea Plafonului 
până la suma de 17.000.000 Euro. 2.Apro-
barea împuternicirii Dlui. Jacques François 
Marie GUILLEMOT DE LINIERS- 
Director General al Societăţii ca fie personal 
fie prin împuterniciri subsecvente să 
semneze orice declaraţii şi/ sau înscrisuri şi/ 
sau acte adiţionale/ contracte ce sunt 
necesar a fi date/ semnate în numele Socie-
tăţii pentru aducerea la îndeplinire a rezolu-
ţiei ce se va adopta cu privire la aspectele 
menţionate la punctul 1 de mai sus precum 
şi îndeplinirea oricăror formalităţi necesare 
în legătura cu aceasta. Invităm pe această 
cale acţionării Societătii ISAF- Societate de 
Semnalizări şi Automatizări Feroviare S.A. 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data 
de referinţă indicată mai jos, să participe la 
sedinţa Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, în vederea întrunirii cvoru-
mului cerut de actul constitutiv şi de Legea 
nr. 31/1990 privind societătile, în vigoare. La 
aceasta Adunare Generală sunt îndreptăţiţi 
să participe şi să voteze toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 
28.12.2018 stabilită ca dată de referinţă. 
Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor 
la data de referinţă menţionată, îşi pot exer-
cita dreptul de vot direct sau prin reprezen-
tant. Acţionarii pot fi reprezentaţi în 
Adunarea Generală de alţi acţionari sau de 
către terţi, prin împuternicire specială, dată 
chiar sub semnătura privată. Participarea la 
Adunarea Generală se face pe baza actului 
de identitate şi a împuternicirii. Mandatele 
de reprezentare a acţionarilor trebuie înmâ-
nate Preşedintelui Adunării în ziua desfăşu-
rării acesteia, înaintea începerii ei. Orice 
propunere de completare a prezentei ordini 
de zi se poate face de acţionari care au 
împreuna sau separat un procent de minim 
5% din capitalul social. Propunerile trebuie 
făcute Consiliului de Administraţie, în scris, 
în cel mult 15 zile de la transmiterea convo-
cării, sub sancţiunea neluării lor în seamă.
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LICITAŢII
l Consiliul Local al Comunei Şotrile anunţă 
închirierea prin licitatie publica a  a terenului 
în suprafaţă de 1000 mp (ce face parte din 
terenul in suprafata de 2479 mp), categoria 
de folosința ”neproductiv” situat în comuna 
Şotrile, Sat Lunca-Mare, tarlaua 107, punct 
”pe lunca 4”, Judetul Prahova, în extravi-
lanul localității, exclusiv pentru colectarea 
deșeurilor reciclabile nepericuloase (fier 
vechi). Licitaţia va avea loc în ziua de 17 
Decembrie 2018, ora 10,00 la sediul primăriei 
comunei Şotrile, iar termenul limita de depu-
nere a ofertelor este 14 Decembrie 2018, ora 
14:00. Relaţii la telefon - fax  0244/359001.

l S.C. Cin Son Prom S.R.L, prin lichidator 
judiciar C.I.I Rusu Ciprian Marian, cu sediul 
in Ploiesti, str. Valeni, nr. 65, judetul Prahova 
scoate la vanzare prin licitatie publica cu 
strigare Autototurism marca SEAT tip 
LEON, An fabricatie 2008, Nr. km. 62.167 
km, combustibil: benzina, la pretul de 
11.100,75 lei la care se adauga cota de TVA 
conform legislatiei in vigoare. Licitatia 
pentru bunul mobil se va tine la sediul lichi-
datorului in data de 04.12.2018 ora 14.00, iar 
in cazul in care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitatie, aceasta va fi reprogramata 
pentru 06.12.2018, 11.12.2018, 13.12.2018, 
18.12.2018, 20.12.2018, 15.01.2019, 
17.01.2019, 22.01.2019, 24.01.2019, aceeasi 
ora si aceeasi locatie. Inscrierea se va efectua 
cu 48 de ore inainte de data inceperii licita-
tiei. Relatii suplimentare la sediul lichidato-
rului si la numerele de telefon: 0722267433, 
0733723417, avciprianrusu@gmail.com.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă organizarea licitației publice deschise 
în vederea: • Închirierii suprafeței de 77 mp. 
(lot 1), teren proprietatea municipalității, 
situat în Piața Curtea Domnească, pentru 
amplasarea unei construcții și terasă cu 
caracter provizoriu pentru funcțiune alimen-
tație publică. Prețul minim de pornire la lici-
tație este de 128,81 lei/mp./an conform HCL 
nr.220/26.07.2018; • Închirierii suprafeței de 
78 mp. (lot 2),  teren proprietatea municipa-
lității, situat în Piața Curtea Domnească, 
pentru amplasarea unei construcții și terasă 
cu caracter provizoriu pentru funcțiune 
alimentație publică. Prețul minim de pornire 
la licitație este de 128,82 lei/mp./an conform 
HCL nr.220/26.07.2018; • Închirierii supra-
feței de 78 mp. (lot 3),  teren proprietatea 
municipalității, situat în Piața Curtea 
Domnească, pentru amplasarea unei 
construcții și terasă cu caracter provizoriu 
pentru funcțiune alimentație publică. Pretul 
minim de pornire la licitatie este de 128,82 
lei/mp./an conform HCL nr.220/26.07.2018. 
Licitația  va avea loc  pe data de 14.12.2018, 
ora 14,00, la sala de sedință a Primăriei 
municipiului Piatra-Neamț,  cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare nr. 6-8. Înscrierile și depu-
nerea ofertelor  se fac până la data de 
13.12.2018 ora 16:30, inclusiv, la Primăria 
municipiului Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare , nr. 6-8, Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghișeul Direcției Patrimoniu, zilnic între 
orele 8,00–16,30, de unde se poate achiziţiona  
și documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0233/218991, interior 122, 
zilnic între orele 8:00-16:30.

l Debitorul SC Petroconstruct Carpați SRL 
societate în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: Proprietate imobiliară Spațiu 
comercial (parter și subsol) situat în str. 
General Petre Popovăț nr. 29-31, sector 6, 
București, suprafață utilă parter 256,42mp, 
suprafață subsol 22,12mp +teren în cotă 
indiviză de 1/3 din suprafața totală de 
779mp, conform măsurătorilor cadastrale, 
aparținând SC Petroconstruct Carpați SRL. 
Prețul de pornire al licitației pentru proprie-
tatea imobiliară este de 172.099,85 euro. 
Prețul Caietului de sarcini este de 9.000 lei, 
exclusiv TVA. Prima ședință de licitație a 
fost fixată la data de 03.12.2018, ora 14.00. 
Participarea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO95CECE-
B31701RON2243676 deschis la Cec Bank 
SA Sucursala Alexandru Obregia, până la 
data și ora stabilite pentru ședința de licitație, 
a garanției de 10% din prețul de pornire al 
licitației; -achiziționarea până la data și ora 
stabilite pentru ședința de licitație a Caietului 
de sarcini ce se achită prin OP în contul nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la 

Ing Bank -Sucursala Dorobanți, pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu Urse și Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești nr.71, et.5, 
sector 1. Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr.71, et.5, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Primăria Comunei Teremia Mare, cu 
sediul în Teremia Mare, nr.559, cod poștal 
307405, judeţul Timiș, cod fiscal: 4527403, 
anunţă concesionarea la licitaţie publică a 
terenului intravilan, situat în Teremia Mare, 
înscris în CF nr.404047, nr.topo.404047, 
Teremia Mare, în suprafaţă de 2.963mp, în 
vederea construirii unei/unor locuințe. 
Valoarea minimă a redevenţei anuale este de 
300Lei. Taxa de participare la licitaţie este 
1.000Lei. Terenul face parte din domeniul 
privat al Comunei Teremia Mare și nu a fost 
revendicat în temeiul Legii 10/2001 și nici în 
baza altor legi de restituire a proprietăților, 
nu face obiectul vreunui litigiu. Taxa și 
garanţia de participare se achită la casieria 
Primăriei Comunei Teremia Mare. Terme-
nul-limită de depunere a cererilor pentru 
participarea la licitaţie este 19.12.2018, ora 
14.00. Licitaţia va avea loc în data de 
20.12.2018, ora 11.00, în Biroul Fond Locativ, 
din cadrul Primăriei Teremia Mare. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
tel.0256.380.003.

l Vânzare prin licitaţie directă cu strigare a 
suprafeţei de 10.900mp teren extravilan 
categoria de folosinţă curţi construcţii, având 
număr cadastral 51403, amplasat în Tarlaua 
nr.16, Parcela 389/3/2, proprietatea privată a 
Comunei Dobrosloveni. Denumirea autori-
tăţii contractante: Primăria Comunei Dobro-
sloveni, cod fiscal: 4395035, sediul în comuna 
Dobrosloveni, str.A.I.Cuza, nr.1, judeţul Olt, 
tel.0249.530.022, fax: 0249.530.210. Proce-
dura aplicată: licitaţie publică cu strigare. 
Data-limită de depunere a ofertelor este 
19.12.2018, ora 10.00. Data de deschidere a 
ofertelor și data desfășurării licitaţiei este 
19.12.2018, ora 12.00. Preţul de pornire a 
licitaţiei publice pentru vânzarea imobilului 
sus-menţionat este de 10.900Lei (valoare fără 
TVA). Documentaţia de atribuire se procură 
de la Primăria Comunei Dobrosloveni, 
judeţul Olt. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la nr.de telefon: 0249.530.022, 
persoană de contact: Cioroianu Ionel.

l Vânzare prin licitaţie directă cu strigare a 
suprafeţei totale de 5.924mp teren extravilan 
categoria de folosinţă curţi construcţii, 
compusă din: suprafaţa de 4.447mp având 
număr cadastral 51392, amplasat în Tarlaua 
nr.16, Parcela 384/2/3, și suprafaţa de 
1.477mp, având număr cadastral 51391, 
amplasat în Tarlaua nr.16, Parcela 384/3/2, 
proprietatea privată a Comunei Dobroslo-
veni. Denumirea autorităţii contractante: 
Primăria  Comunei Dobrosloveni, cod fiscal: 
4395035, sediul în comuna Dobrosloveni, str. 
A.I. Cuza, nr.1, judeţul Olt, tel.0249.530.022, 
fax: 0249.530.210. Procedura aplicată: lici-
taţie publică cu strigare. Data-limită de 
depunere a ofertelor este 19.12.2018, ora 
10.00. Data de deschidere a ofertelor și data 
desfășurării licitaţiei este 19.12.2018, ora 
12.00. Preţul de pornire a licitaţiei publice 
pentru vânzarea imobilului sus-menţionat 
este de 44.430Lei (valoare fără TVA). Docu-
mentaţia de atribuire se procură de la 
Primăria Comunei Dobrosloveni, judeţul Olt. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr.de 
telefon: 0249.530.022, persoană de contact: 
Cioroianu Ionel.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Comuna 
Petricani, str.Principală, sat Petricani, judeţul 
Neamţ, telefon: 0233.785.006, fax: 
0233.785.006, e-mail: primariapetricani@
yahoo.com. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: spaţiu în suprafață de 19,10mp, 
bun public, disponibil din clădirea „Dispensar 
uman”, situat în comuna Petricani, județul 
Neamț. 3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de atribuire a fost 
întocmită conform OUG nr.54/2006. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Documentaţia de atribuire poate fi cumpă-
rată de la Primăria Comunei Petricani -Birou 
Secretar, la cerere. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Biroul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Petricani, sat Petricani, str.Princi-
pală, judeţ Neamț. 3.3.Contravaloarea docu-
mentaţiei este de 50Lei și se achită cash la 
casieria Primăriei Comunei Petricani. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 13.12.2018, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: Comuna Petricani, str.Prin-
cipală, județul Neamț. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 14.12.2018, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Petricani, sat Petricani, 
str.Principală, judeţ Neamț. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 17.12.2018, ora 13.00, 
la sediul Primăriei Comunei Petricani, sat 
Petricani, str.Principală, judeţ Neamț. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Neamț -Secția Contencios Adminis-
trativ, B-dul Decebal, nr.5, Piatra Neamţ, cod 
poștal: 61001, telefon: 0233.212.717, fax: 
0233.235.655, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 27.1
1.2018.                                                                    

l Lichidator judiciar, societăți profesionale 
de insolvență, asociate prin contract, YNA 
Consulting Sprl Şi Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul procesual ales în Drobe-
ta-Turnu-Severin, str.Mărășești, nr.18, jud.
Mehedinți, anunţă licitație publică cu stri-
gare pentru vânzarea bunurilor imobile exis-
tente în proprietatea debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, cu sediul în Drobe-
ta-Turnu-Severin, str.I.C.Brătianu, nr. 11, 
parter, camera 2, judeţul Mehedinți, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerțului 
Mehedinți sub nr. J25/276/2012, având cod 
de identificare fiscală nr.6633311, aflată în 
procedura de faliment, conform sentinței 
nr.177/2016 din ședinta publică din data de 
16.05.2016 pronunțată de Tribunalul Mehe-
dinți în dosar nr.6902/101/2012, după cum 
urmează: 1.* Teren extravilan cu S 
=510.100mp, (cu destinația de Exploatare 
Balastieră), situat în Zona Vladimirescu- 
Aluniș-Terasa, Județul Arad*, având urmă-
toarele numere de carte funciară și numere 
cadastrale: nr. crt./Carte Funciara/Nr. cadas-
tral/Suprafata mp: 1/305261/ 305261/7700; 
2/307700/ 307700/5000;  3/304783/ 
304783/4300; 4/305582/ 305582/4400; 
5/307678/ 307678/6300;  6/306920/ 
306920/2700; 7/307126/ 307126/1900; 
8/306911/ 306911/1900;  9/306029/ 
306029/4200; 10/306929/ 306929/1800; 
11/305424/ 305424/2300; 12/303591/ 179/981/ 
2/51/1800; 13/306934/ 306934/2400; 
14/305241/ 305241/3200; 15/306910/ 
306910/8500; 16/307740/ 307740/4100; 
17/307714/ 307714/8400; 18/307698/ 
307698/10000; 19/305255/ 305255/6100; 
20/305377/ 305377/1400; 21/300147/ 
300147/1500; 22/307708/ 307708/6800; 
23/300218/ 300218/3000; 24/307732/ 
307732/1200; 25/305434/ 305434/2200; 
26/305248/ 305248/4700; 27/307693/ 
307693/5000; 28/305266/3593; 179.981/ 
2/9/3900; 29/307684/ 307684/2200; 
30/307722/ 307722/3600; 31/307706/ 
307706/900; 32/305263/ 305263/1500; 
33/305382/ 305382/2000; 34/307757/ 
307757/8800; 35/300142/ 300142/2700; 
36/307657/ 307657/1600; 37/305276/ 
305276/1400; 38/305410/ 305410/2800; 
39/305245/ 305245/3000; 40/307730/ 
307730/4700; 41/307789/ 307789/5400; 
42/300150/ 300150/2300; 43/307736/ 
307736/2800; 44/305436/ 305436/3300; 
45/305281/ 305281/2800; 46/305254/ 
305254/1200; 47/307696/ 307696/7700; 
48/307711/ 307711/5200; 49/305270/ 
305270/3900; 50/307682/ 307682/6800; 
51/301152/ 301152/4100; 52/307680/ 
307680/3100; 53/307119/ 307119/2600; 
54/306030/ 306030/1900; 55/306928/ 
306928/9200; 56/307127/ 307127/2400; 
57/303800/ 303800/1300; 58/304793/ 
304793/2300; 59/305646/ 305646/1700; 
60/307109/ 307109/5600; 61/301154/ 
301154/4400; 62/305661/ 305661/10000; 
63/306908/ 306908/3200; 64/305648/ 

305648/6400; 65/304799/ 304799/5200; 
66/300136/ 300136/1800; 67/305251/ 
305251/5400; 68/303797/ 303797/1200; 
69/311485/ 311485/3600; 70/311550/ 
311550/2600; 71/300398/ 300398/10000; 
72/311493/ 311493/1500; 73/300391/ 
300391/3100; 74/303602/ 303602/5400; 
75/311488/ 311488/2300; 76/311492/ 
311492/2400; 77/311507/ 311507/3500; 
78/307750/ 307750/1700; 79/311548/ 
311548/2500; 80/305594/ 305594/2000; 
81/304797/ 304797/2600; 82/304784/ 
304784/2900; 83/311484/ 311484/1500; 
84/311541/ 311541/5000; 85/311547/ 
311547/1900; 86/303978/ 303978/1400; 
87/311514/ 311514/12500; 88/307803/ 
307803/2900; 89/305239/ 305239/2200; 
90/306932/ 306932/3900; 91/305381/ 
305381/7500; 92/305244/ 305244/3800; 
93/300198/ 300198/3100; 94/305257/ 
305257/4200; 95/306915/ 306915/1500; 
96/307676/ 307676/3800; 97/306909/ 
306909/4800; 98/306916/ 306916/3800; 
99/300139/ 300139/9900; 100/300155/ 
300155/7400; 101/305649/ 305649/5000; 
102/305380/ 305380/10000; 103/311549/ 
311549/4300; 104/304796/ 304796/2600; 
105/303783/ 303783/5900; 106/303785/ 
303785/2000; 107/307159/ 307159/3300; 
108/300405/ 300405/2500; 109/300149/ 
300149/9400; 110/306912/ 306912/2100; 
111/306924/ 306924/1700; 112/305279/ 
305279/5600; 113/307738/ 307738/1000; 
114/307686/ 307686/1300; 115/305383/ 
305383/4300; 116/300234/ 300234/13800; 
117/307688/ 307688/1300; 118/305386/ 
305386/3100; 119/307727/ 307727/10000; 
120/307724/ 307724/5400; 121/307765/ 
307765/5700; 122/307763/ 307763/2300; 
123/304797/ 304797/2600; 124/304796/ 
304796/2600; 125/303398/ 303398/10000, la 
prețul  de  pornire  a  l ic i taț ie i  de 
816.160,00Euro (echivalentul în lei la cursul 
BNR din ziua plății), valoarea nu include 
TVA; 2.*Teren extravilan cu S =303.770mp, 
(cu destinația de Exploatare Balastieră), 
situat în Zona Criciova- Jdioara, Județul 
Timiș*, având următoarele numere cadas-
trale: Nr. Crt./Nr. cadastral/ Suprafata mp: 
1/400575/ 8.700; 2/400520/ 9.700; 3/400591/ 
3.846; 4/400603/ 4.812; 5/400593/ 5.800; 
6/400594/ 5.800; 7/400588/ 5.800; 8/400580/ 
5.800; 9/400581/ 11.547; 10/400613/ 2.900; 
11/400579/ 4.300; 12/400595/ 11.283; 
13/400515/ 5.800; 14/400590/ 20.399; 
15/400651/ 5.800; 16/400571/ 5.800; 
17/400582/ 8.700; 18/400576/ 6.100; 
19/400583/ 5.800; 20/400650/ 5.800; 
21/400577/ 2.900; 22/400587/ 11.550; 
23/400585/ 2.760; 24/400584/ 4.270; 
25/400596/ 11.600; 26/400194/ 17.400; 
27/400635/ 83.078; 28/400573/ 5.800; 
29/400578/ 11.541; 30/400572/ 5.624; 
31/400615/ 2.760, la prețul de pornire a licita-
ției de 413.120,00Euro (echivalentul în lei la 
cursul BNR din ziua plății), valoarea nu 
include TVA. Licitația va avea loc la la 
punctul de lucru al lichidatorului judiciar 
Yna Consulting SPRL situat în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Iuliu Maniu, nr.20, bl.KM4, 
sc.1, ap.2, jud.Mehedinţi, la data de 
11.12.2018, ora 13.00, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, licitația va fi 
reluată, în aceleași condiții, la data de 
08.01.2019, ora 13.00, la data de 22.01.2019, 
ora 13.00, la data de 05.02.2019, ora 13.00, la 
data de 19.02.2019, ora 13.00, respectiv la 
data de 05.03.2019, ora 13.00. Participarea la 
licitație este condiţionată de achiziționarea 
caietului de sarcini și consemnarea unei 
cauțiuni de 10% din prețul de pornire al lici-
tației, până la începerea licitației în contul 
unic de insolvență deschis la BRD GSG SA 
D r . T r .  S e v e r i n ,  s u b  n r .
RO94BRDE260SV57658402600. Invităm pe 
toți cei care vor să se prezinte la ședința de 
licitație la termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop și până la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somăm pe toți 
cei care pretind vreun drept asupra imobi-
lelor să anunțe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilită pentru vânzare în termen, 
sub sancțiunea prevăzută de lege. Informații 
suplimentare, privind bunurile scoase la lici-
tație, la telefoanele: 0252.328.293, 
0744.528.869, 0252.354.399, 0742.592.183, 
0256.220.827 sau 0745.267.676 și pe site-
urile: www.ynaconsulting.ro și www.consul-
tant-insolventa.ro.

l IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debito-
rului Shir Investment S.R.L. -în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, organizează licitație 
publică pentru vânzarea bunului imobil situat 

în Şoseaua Vergului nr.59, sector 2, București 
compus din teren în suprafață de 30.448,35 
mp și construcții, proprietatea debitorului. 
Prețul de vânzare a bunului imobil este de 
7.560.000 Euro+ TVA. Licitația are loc în 
07.12.2018, ora 12,00 la sediul lichidatorului 
judiciar din București, str. Ion Câmpineanu 
nr.11, etaj 2, sector 1. Detalii privind bunurile 
scoase la vânzare se regăsesc în caietul de 
sarcini care poate fi achiziționat de la sediul 
lichidatorului judiciar din București str. Ion 
Câmpineanu nr.11, etaj 2, sector 1. Pentru 
informaţii suplimentare vă puteți adresa lichi-
datorului judiciar la tel: 021-3123388; email: 
office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.

DECESE
l Familia Pr. BOBIN anunță cu nemărginită 
durere decesul CRISTINEI DANIELA, fiica 
lor cea iubitoare de oameni, izvor de dăruire și 
alinare pentru semenii aflați în suferință. 
Slujba de înmormântare are loc în Magla-
vit-Dolj. Dumnezeu să o primească în pace în 
lumea veșniciei! 

PIERDERI
l Pierdut Atestat TAXI emis pe numele 
Barbu Dumitru. Il declar nul.

l Pierdut Atestat TAXI emis pe numele 
Barbu Gheorghe. Il declar nul.

l Declar pierdute legitimația și carnetul de 
student pe numele Dobrică Răzvan Liviu.

l Pierdut Certificat de Inregistrare la Regis-
trul Comertului al Paun Alexandru Persoana 
Fizica Autorizata;  CUI 32250617; 
F40/3626/17.09.2013. Il declar nul.

l Pierdut certificat profesional pentru condu-
cătorii auto în regim taxi eliberat de ARR Dolj 
pe numele Barbu Marius. Se declară nul.

l Subscrisa MAYFAIR INV SRL, înregistrată 
la ONRC sub nr. J40/9795/2012, CUI: 
30594061, cu sediul social în Mun. București, 
Sect. 2, Şoseaua Mihai Bravu, nr. 136, bl.D20, 
sc.A, et.2, ap6, declar pierdut Certificat consta-
tator și Certificat de înregistrare, eliberate de 
ONRC pentru societatea sus-menţionată. Se 
declară nule.

l TP Administrare Drepturi SRL, cu sediul 
social în București, Calea Victoriei, Nr.224, 
Bl.D5, Sc.1, Et.13, Ap. 48, Sector 1, având 
număr de ordine înregistrat la Registrul 
Comerțului J40/777/24.01.2014 și CUI: 
32703890, declar pierdute: carte de intervenție, 
registru special pentru case de marcat, docu-
mentul privind numărul de atribuire, decla-
rația de instalare, aferente unei case de marcat 
AClas, Model STL seria STL04560.

l Pierdut legitimație de student pentru trans-
port, Călugăreanu Anghel, anul 4, Facultatea 
de Automatică și Calculatoare, Universitatea 
Politehnica București.

l SC Miricon Prest SRL, cu sediul în Brașov, 
str. Sarmisegetuza, nr.3, bl.33, sc.D, ap.8, 
având J08/1522/2007 și RO21864492, anunț 
pierderea Certificatului de înregistrare seria B, 
nr.1727062 și a Certificatului constatator de la 
sediul societății. Le declar nule.

l Pierdut Certificat Constatator al SC Atik 
Cargo SRL, cod unic 39714102, având 
J6/889/03.08.2018, cu sediul în com. Rebri-
șoara, jud. B-N, eliberat de ONRC Bistrița. Îl 
declar nul.

l Declar pierdut Certificatul Constatator 
nr.19164/09.03.2016 al firmei MAPS4NET 
SRL, emis de Oficiul Național Al Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj. Îl 
declar nul.

l ALPAB anunţă pierderea a două certificate 
de înregistrare în circulaţie, eliberate de PMB, 
cu nr. B12250 pentru mini încărcător frontal și 
B 12251 pentru tocător crengi. Le declarăm 
nule. 

l Pierdut card membru vânător Lunca seria 
LNC nr. 0631, penumele Stoica Vasilică 
Răzvan.


