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OFERTE SERVICIU
l Societatea comercială Vanessa & 
Jessica SRL, identificată cu CUI: 
35212030, înregistrată cu nr ORC 
J12/3388/2015, având sediul social în 
Cluj- Napoca, str. Cisnădie, nr. 6, jud. 
Cluj, angajează muncitori necalificați 
în construcții, cod COR  931301. Tel. 
0753.898.281.

l Societatea SC SWEET LAND FIKO 
SRL cu sediul în sat Dorobanțu, 
comuna Plătărești, Str.Primari, nr.32, 
jud. Călărași, CUI 38331885 angajează 
lucrător comercial cod COR 522303 și 
manipulant mărfuri cod COR 933303. 
Rugăm CV la Sweet_land@yahoo.com.

l S.C. Ice Cream Rufati S.R.L. din 
Arad, angajează 1 Spălător vase mari 
(calificare cod cor 941201). Conditii 
minime, studii medii, (8 clase, sau 
școala profesională), cunoasterea buca-
tariei sarbesti, prepararea inghetatei 
sarbesti.CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa todericidiana@gmail.com. Vor 
fi luate in considerare CV-urile primite 
pâna la data de08.02.2019 inclusiv. 
Selectia candidatilor va avea loc in 
data de 11.02.2019 si constă in concurs 
de CV-uri. Informatii la telefon: 
0753119921.

l Primăria Comunei Conţești, cu 
sediul în localitatea Conţești, str.
Alexandriei, nr.99, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de refe-
rent operator rol, treapta II, Comparti-
ment contabilitate, nr.posturi: 1, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 04.03.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
08.03.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime: vechime în 
muncă 2 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Conţești, 
judeţul Teleorman. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei 
Conţești, judeţul Teleorman, persoană 
de contact: secretar comună, telefon: 
0247.334.296, fax: 0247.334.296.

l Primăria Mischii, cu sediul în locali-
tatea Mischii, str.Eroilor, nr.5, judeţul 
Dolj, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de inspector, 

clasa I, grad profesional superior, 
Compartimentul contabilitate, 1 post. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Mischii astfel: -Proba scrisă 
în data de 11.03.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 15.03.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Condiţii generale 
de participare: Îndeplinirea de către 
candidaţi a condiţiilor prevăzute de 
art.54 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată în specialitatea știinţe econo-
mice; -Vechimea necesară exercitării 
funcţiei publice de execuţie: 7 ani. 
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 Mischii. 
Relaţii suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul Primăriei Mischii, 
persoană de contact: Dumitrescu 
Gabriela, secretar UAT, telefon/fax: 
0758.833.006/ 0251.450.194, e-mail: 
primariamischii@judetuldolj.ro.  

l Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanţa, cu sediul în loca-
litatea Constanţa, str.Nicolae Iorga, nr. 
85, judeţul Constanţa, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de asistent 
medical principal generalist, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 04.03.2019, ora 
13.00; -Proba practică în data de 
06.03.2019, ora 13.00; -Proba interviu 
în data de 06.03.2019, ora 15.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: liceul sanitar cu 
echivalare postliceală /postliceală; 
-atestat de grad principal; -studii: 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
minimă în specialitate: 6 luni; -abilităţi 
/cunoștinţe operare PC -MS Office 
(Excel, Windows). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Centrului Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanţa, str. Nicolae Iorga, 
nr. 85, Constanţa. Relaţii suplimentare 
la sediul Centrului Regional de Trans-
fuzii Sanguine Constanţa, str. Nicolae 
Iorga, nr.85, Constanţa, persoană de 
contact: economist Peltecu Elena, 
telefon/fax: 0341.180.014, e-mail: crts_
constanta@yahoo.com.

l Primăria Comunei Merei, judeţul 
Buzău, organizează concurs de recru-
tare în vederea ocupării funcţiei 
publice de execuţie vacante, pe peri-
oadă nedeterminată, de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional prin-
cipal, în cadrul Compartimentului 
„Juridic și de administraţie publică 
locală” din Aparatul de Specialitate al 
Primarului Comunei Merei. Condiţii 
generale: pentru a participa la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea 188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici, republicată cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -nivel studii univer-
sitare de licenţă, de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
ramura știinţe juridice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesară: minim 
5 ani. Pentru înscrierea la concurs, 
candidaţii vor depune dosarul de 
concurs la registratura generală a 
Primăriei Merei, zilnic, de luni până 
vineri, între orele 8.30-16.00, în peri-
oada: 07.02.2019-26.02.2019. Prima 
probă, proba scrisă, se va desfășura în 
data de 12.03.2019, ora 10.00, iar inter-
viul se va susţine în termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la data probei scrise, 
la sediul Primăriei Comunei Merei, ora 
10.00, în sala de ședinţe și festivităţi. 
Adresa de corespondenţă: Primăria 
Comunei Merei, sat Merei, str.Princi-
pală, nr.91, Comuna Merei, judeţul 
Buzău. Bibliografia și alte informaţii 
suplimentare pot fi accesate de pe 
site-ul Primăriei Comunei Merei: www.
primariamerei.ro și la tel.0238.509.159, 
int.34, e-mail: office@primariamerei.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 
11.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Referent, grad profesional superior - 
Punct de lucru Măcin. Condiţii speci-
fice 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 nece-
sare exercitării funcţiei publice: 7 ani; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual; Data de desfășurare a 
concursului: 11.03.2019 - 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 ,  respect iv  în perioada 
07.02.2019-26.02.2019, la sediul 
AJOFM Tulcea. Contact: Secretariatul 
AJOFM Tulcea, tel. 0240.516.858, 
email ajofm@tl.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Buzău, cu sediul în 
Buzău, Strada Ion Băieșu, nr.3A, 
scoate la  concurs,  în data de 
25.02.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant: Inspector, grad 
profesional superior - Compartiment 
EURES. Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie temporar 

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 nece-
sare exercitării funcţiei publice: 7 ani; 
Cunoașterea limbii engleze sau fran-
ceze - nivel mediu - dovada expertizei 
în domeniul limbii engleze sau franceze 
se va face pe baza unor documente 
care să ateste deținerea competențelor 
respective, emise în condițiile legii; 
Cunoștințe de operare PC: - nivel 
mediu - dovada expertizei în domeniul 
limbii engleze sau franceze se va face 
pe baza unor documente care să ateste 
deținerea competențelor respective, 
emise în condițiile legii; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual; 
Data de desfășurare a concursului: 
25.02.2019 - ora 10:00 - proba scrisă. 
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de 
la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial partea a -III- a, respectiv 
în perioada 07.02.2019-15.02.2019, la 
sediul AJOFM Buzău. Contact: secre-
t a r i a t u l  A J O F M  B u z ă u ,  t e l . 
0238.713.216, email anofm@bz.anofm.
ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Cluj, cu sediul în Cluj 
Napoca, Str. George Coșbuc, nr. 2, 
scoate la  concurs,  în data de 
11.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional superior - 
ALOFM Turda, Compartimentul 
Medierea muncii, consiliere, orientare 
și formare profesională. Condiţii speci-
fice 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 nece-
sare exercitării funcţiei publice: 7 ani; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intellectual. Data de desfășurare a 
concursului: 11.03.2019 - 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 ,  respect iv  în perioada 
07.02.2019-26.02.2019, la sediul 
AJOFM Cluj. Contact: Secretariatul 
AJOFM Cluj, tel. 0264.590.227, email 
ajofm@cj.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Botoșani, cu sediul în 
Botoșani, Str. Colonel Tomoroveanu, 
nr. 2, scoate la concurs, în data de 
11.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
inspector, grad profesional principal - 
Punct de lucru Ștefănești. Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speciali-
tate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual; Data de 
desfășurare a concursului: 11.03.2019 
- 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 07.02.2019-26.02.2019, la 
sediul AJOFM Botoșani. Contact: 
Secretariatul AJOFM Botoșani, tel. 
0231.531.160, email ajofm@bt.anofm.
ro.

l Școala Gimnazială Nr.1 Lunca, cu 
sediul în localitatea Lunca, str.Princi-
pală, judeţul Botoșani, organizează 
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concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de şofer trans-
port persoane microbuz şcolar, 0,5 
normă, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 01.03.2019, ora 
14.15; -Proba practică în data de 
05.03.2019, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 05.03.2019, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: minim gimnaziale; 
-vechime: minim 2 ani; -permis de 
conducere categoria D; -atestat pentru 
transport rutier de persoane. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Şcolii Gimna-
ziale Nr.1 Lunca. Relaţii suplimentare 
la sediul: Şcoala Gimnazială Nr.1 
Lunca, persoană de contact: Bresug 
Ioan, telefon: 0231.573.820, fax: 
0231.573.820, e-mail: scoalalunca@
yahoo.com.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roşiorii de Vede, 
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale temporar 
vacante, conform HG nr.286/2011, de: 
-asistent medical principal -Secţia 
Medicină Internă -1 post; -infirmieră 
-Secţia Medicină Internă -1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 22.02.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
26.02.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Pentru postul de asistent medical prin-
cipal: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform HG 797/1997; -adeve-
rinţă de grad principal; -5 ani vechime 
în specialitate. Pentru postul de infir-
mieră: -curs de infirmiere organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia generală resurse umane şi 
certificare; -6 luni vechime în activi-
tate. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Municipal 
„Caritas” Roşiorii de Vede. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Municipal „Caritas”, 0247.406.689.  

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roşiorii de Vede, 
str.Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unor funcţii contractuale vacante, 
conform HG nr. 286/2011, de: -asistent 
medical principal şef -Compartiment 
Primire Urgenţe -1 post; -asistent 
medical debutant masaj- Laborator 
Recuperare Medicină Fizică şi Balneo-
logie -1 post; -infirmier -secţia Obstetri-
că-Ginecologie -1 post; -infirmier 
-secţia Pediatrie -1 post; -îngrijitor 
curăţenie -secţia Chirurgie -1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 01.03.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
05.03.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Pentru postul de asistent medical prin-
cipal şef secţie: -diplomă de licenţă în 
domeniul medical sau diplomă de 
absolvire a învăţământului superior de 
scurtă durată în domeniul medical sau 
diplomă de şcoală sanitară postliceală; 
-sunt asistenţi medicali principali; -5 
ani vechime în funcţia de asistent 
medical. Pentru postul de asistent 
medical debutant masaj: -diplomă de 

şcoală sanitară postliceală sau echiva-
lentă -profil balneofizioterapie (masaj) 
sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG 797/1997 
-profil balneofizioterapie (masaj); -fără 
vechime în specialitate. Pentru postu-
rile de infirmiere: -curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protec-
ţiei Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii -Direcţia generală resurse 
umane şi certificare; -6 luni vechime în 
activitate. Pentru postul de îngrijitoare 
curăţenie: -şcoală generală; -fără 
vechime în meserie. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Municipal „Caritas” 
Roşiorii de Vede. Relaţii suplimentare 
la sediul Spitalului Municipal 
„Caritas”, 0247.406.689.  

l Concurs titularizare. In conformi-
tate cu HG 286/23.03.2011, OMEN 
5485/2017, 4959/02.09.2013 (pentru 
invatamantul de stat) si OMECTS nr. 
5625/ 31.08.2012 (pentru invatamantul 
privat), cu modificarile si completarile 
ulterioare, Liceul Teologic Ortodox 
„Sfântul Antim Ivireanul” Timisoara 
in asociere cu Scoala Primara Wendy 
Kids, organizeaza concurs in vederea 
ocuparii urmatoarelor posture didac-
tice si nedidactice (in limba romana): I. 
Liceul Teologic Ortodox Sf. Antim 
Ivireanul Timisoara: Personal didactic: 
profesor educatie plastica: 0.16  norma 
(3 ore/ sapt.); profesor educatie tehno-
logica: 0.16 norma  (3 ore/ sapt.); inva-
tator: 1 norma. Personal didactic 
auxiliar: secretar: 0.75 norma; - 
contabil: 0.25 norma. Personal nedi-
dactic: - ingrijitor: 1 norma; - ingrijitor: 
0.50 norma; - muncitor calificat 
(bucatar): 1 norma; - muncitor calificat 
: 0,5 normă; - muncitor fochist : 0,5 
normă. II. Scoala Primara Wendy 
Kids TimisoarA: Personal didactic: - 
educator: 1 norma. Concursul va avea 
loc in data de 05.03.2019 (inspectie la 
clasa) si 07.03.2019 (proba scrisa), la 
sediul Liceului Teologic Ortodox Sf. 
Antim Ivireanul Timisoara, Bule-
vardul Liviu Rebreanu, nr. 35. 
Inscrierea si depunerea dosarelor, se va 
face la sediul liceului, zilnic intre orele 
10:00 - 13:00, in perioada 26.02.2019 - 
01.03.2019. Conditii de inscriere: 1. CV 
(model european). 2. Copii legalizate 
dupa actele de studii si foaia matricola. 
3. Copii dupa certificatele de grade 
didactice (unde este cazul). 4. Copii 
dupa C.I., certificat de nastere, certi-
ficat de casatorie (unde este cazul). 5. 
Adeverita din care sa rezulte vechimea 
in invatamant. 6. Aviz medical - apt 
pentru a preda in invatamant. Pentru 
mai multe informatii, despre organi-
zarea concursului, apelati la nr. de 
telefon de contact 0723.095.137 sau 
0356179440.

l Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în localitatea Constanţa, str. 
Incintă Port, nr. 1, jud. Constanţa, 
organizează în data de 06.03.2019 
concurs/examen, conform HG nr. 
286/2011, modificată şi completată, 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante:  Direcţia 
Tehnică: Inspector specialitate, gr.IA 
-Inspectoratul Tehnic ANR Galaţi- 1 
post; Nivelul studiilor: studii tehnice 
superioare de lungă durată (facultate 
tehnică, institut de marină, academia 
navală, universitate maritimă) absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: inginer 
electrotehnică/electromecanică; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: minim 9 
ani. Cerinţe specifice: posesor carnet 

de conducere categoria B. Inspector 
specialitate, gr.III -Inspectoratul 
Tehnic ANR Galaţi- 1 post; Nivelul 
studiilor: studii tehnice superioare de 
lungă durată (facultate tehnică, 
institut de marină, academia navală, 
universitate marítimă) absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Specialitatea de bază: inginer; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: minim 6 
luni. Cerinţe specifice: posesor carnet 
de conducere categoria B. Serviciul 
Investiţii Achiziţii Publice: Referent 
specialitate, gr.I- 1 post; Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă; Speci-
alitatea de bază: profil  tehnic 
(construcţii civile /instalaţii). Alte 
specializări: cursuri de pregătire/
perfecţionare în domeniul achiziţiilor 
publice (expert achiziţii publice). 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: minim 6 
ani, din care minim 3 ani în domeniul 
achiziţiilor publice. Compartimentul 
Audit Public Intern: Auditor superior- 
1 post; Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Specialitatea de bază: economie, ingi-
nerie economică, juridic; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei: minim 9 ani. Cerinţe 
specifice: candidatul trebuie să aibă 
avizul favorabil al structurii de audit 
constituită la nivelul organului 
ierarhic superior (Serviciul Audit 
Intern din cadrul Ministerului Trans-
porturilor). Pentru obţinerea avizului, 
candidatul va depune la Comparti-
mentul Audit Public Intern din ANR, 
un dosar care va cuprinde următoa-
rele documente: -curriculum vitae; -o 
declarație privind respectarea preve-
derilor art.22 din Legea nr. 672/2002, 
referitoare la incompatibilitățile audi-
torilor interni; -o lucrare în domeniul 
auditului public intern; -2 scrisori de 
recomandare de la persoane cu experi-
ență în domeniul auditului intern. 
Avizul se va elibera în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data depunerii dosa-
rului. Auditor principal- 1 post; 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Specialitatea 
de bază: economie, inginerie econo-
mică, juridic; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei: 
minim 6 ani. Cerinţe specifice: candi-
datul trebuie să aibă avizul favorabil 
al structurii de audit constituită la 
nivelul organului ierarhic superior 
(Serviciul Audit Intern din cadrul 
Ministerului Transporturilor). Pentru 
obţinerea avizului, candidatul va 
depune la Compartimentul Audit 
Public Intern din ANR, un dosar care 
va cuprinde următoarele documente: 
-curriculum vitae; -o declarație 
privind respectarea prevederilor art.22 
din Legea nr.672/2002, referitoare la 
incompatibilitățile auditorilor interni; 
-o lucrare în domeniul auditului 
public intern; -2 scrisori de recoman-
dare de la persoane cu experiență în 
domeniul auditului intern. Avizul se 
va elibera în termen de 5 zile lucră-
toare de la data depunerii dosarului. 
Căpitănia Zonală Constanţa: Căpi-
tănia Portului Constanţa: Căpitan 
port debutant / Serviciul siguranţa 
navigaţiei- 2 posturi; Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul naval; Speci-
alitatea de bază: transport maritim şi 
pe căi navigabile interioare; Vechime 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei: fără condiții de 
vechime. Cerințe specifice: -Posesor 
carnet de conducere auto categoria B; 
-Cunoştinţe de limba engleză. Data-li-

mită pentru depunerea dosarelor: 
21.02.2019, ora 16.00; 1. Selecția dosa-
relor de înscriere: 26.02-27.02.2019; 
Afişare rezultate selecția dosarelor: 
01.03.2019, ora 12.00; Termen depu-
nere contestații: 04.03.2019, până la 
ora 16.00; Termen soluționare contes-
tații: 05.03.2019, ora 12.00; 2.Proba 
scrisă: 06.03.2019, ora 10.00; Afişare 
rezultate probă scrisă: 07.03.2019, ora 
16.00; Termen depunere contestații 
probă scrisă: 08.03.2019, până la ora 
12.00; Termen soluționare contestații: 
11.03.2019, ora 12.00; 3.Interviul: 
12.03.2019, ora 10.00; Afişare rezultate 
interviu: 13.03.2019, ora 10.00; 
Termen depunere contestații interviu: 
13.03.2019, până la ora 16.00; Termen 
soluționare contestații: 14.03.2019, ora 
12.00; Afişare rezultate finale: 
15.03.2019, ora 13.00. Depunerea 
dosarelor de concurs şi desfăşurarea 
concursului se va face astfel: -Pentru 
posturile din cadrul Autorităţii Navale 
Române- Central, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Autorităţii 
N a v a l e  R o m ȃ n e ,  l o c a l i t a t e a 
Constanţa, str.Incintă Port, nr.1, et.9, 
cam.93, persoană de contact: Mitran 
Rodica,  te l .  0372.419.830 sau 
0372.419.884, fax: 0241.616.124. 
-Pentru posturile din cadrul Căpită-
niei Zonale Constanţa, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Căpităniei 
Zonale Constanţa,  local i tatea 
Constanţa, str. Incintă Port, nr.1, 
Clădirea ANR, et.3, persoană de 
c o n t a c t :  D a n i e l a  D u m i t r u , 
tel.0372.419.850. -Pentru posturile din 
cadrul  Inspectoratului  Tehnic 
ANR-Galaţi, candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Căpităniei Zonale 
Galaţi, localitatea Galaţi, str.Portului, 
nr.30, persoană de contact: Trandafir 
Păsat, tel. 0372.362.302, tel./fax: 
0236.460.318, 0236.460.248. Tematica, 
bibliografia şi rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afişa la 
sediul instituţiei şi pe pagina oficială: 
http://portal.rna.ro/despre noi/organi-
zare/cariere.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant pentru funcţia publică: 
Compartiment Corp Control: 1.Un 
post funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
principal. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, într-unul 
din domeniile: ştiințe juridice, ştiințe 
administrative sau ştiințe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
minimum: 5 ani; -cunoştinţe IT- nivel 
mediu. Programul concursului: 
-07.02.2019, publicitate concurs; 
-12.03.2019 -ora 11.00, susţinere probă 
suplimentară de testare a cunoştinţelor 
în domeniul  IT- nivel  mediu; 
-13.03.2019 -ora 11.00, proba scrisă. 
Interviul se susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. Data 
şi ora susţinerii interviului se afişează 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului, 
începând cu data de 07.02.2019, ora 

8.00, şi până în data de 26.02.2019, ora 
16.30. Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, 
consilier Compartiment Resurse 
Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant pentru funcţia publică: 
Compartiment Corp Control: 1. Un 
post funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
superior. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, într-unul 
din domeniile: ştiințe juridice, ştiințe 
administrative sau ştiințe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani; -cunoştinţe IT- nivel 
mediu. Programul concursului: 
-07.02.2019, publicitate concurs; 
-14.03.2019 -ora 11.00, susţinere probă 
suplimentară de testare a cunoştinţelor 
în domeniul  IT- nivel  mediu; 
-15.03.2019 -ora 10.00, proba scrisă. 
Interviul se susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. Data 
şi ora susţinerii interviului se afişează 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului, 
începând cu data de 07.02.2019, ora 
8.00, şi până în data de 26.02.2019, ora 
16.30. Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, 
consilier Compartiment Resurse 
Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant pentru funcţia publică: 
Compartiment Corp Control: 1. Un 
post funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
asistent. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, într-unul 
din domeniile: ştiințe juridice, ştiințe 
administrative sau ştiințe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
minimum: 1 an; -cunoştinţe IT- nivel 
mediu. Programul concursului: 
-07.02.2019 -publicitate concurs; 
-08.03.2019 -ora 11.00, susţinere probă 
suplimentară de testare a cunoştinţelor 
în domeniul  IT- nivel  mediu; 
-11.03.2019 -ora 11.00, proba scrisă. 
Interviul se susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. Data 
şi ora susţinerii interviului se afişează 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
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Consiliului Judeţean Ialomiţa. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului, 
începând cu data de 07.02.2019, ora 
8.00, şi până în data de 26.02.2019, ora 
16.30. Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, 
consilier Compartiment Resurse 
Umane.

l În temeiul prevederilor art.7 din 
Regulamentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, Primăria Oraşului 
Horezu, cu sediul în oraşul Horezu, str. 
1 Decembrie, nr.7, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a unei funcţii contractuale de 
execuţie vacante de medic primar la 
Compartimentul Cabinet Școlar din 
cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului astfel: Data desfăşurării 
concursului: -proba scrisă în data de 
28.02.2019, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere se pot depune la sediul insti-
tuţiei, Compartimentul resurse umane, 
juridic, în perioada 07.02.2019-
20.02.2019, ora 16.00. Rezultatele 
selecției dosarelor se vor afişa la avizi-
erul din cadrul Primăriei Oraşului 
Horezu în data de 21.02.2019. Condiţii 
de participare la concurs -Medic 
primar: -Nr.posturi: 1; -Nivel studii: 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în 
medicină generală; -medic primar; 
-Vechime: minim 5 ani în specialitate; 
-Atestat de liberă practică vizat 2019. 
Calendarul concursului: -Depunerea 
dosarelor: 07.02.2019-20.02.2019; 
-Selecţia dosarelor: 21.02.2019; -Depu-
nere contestații selecție dosare: 
22.02.2019; -Proba scrisă: 28.02.2019, 
ora 10.00; -Depunere contestaţii probă 
scrisă: 01.03.2019; -Afişarea rezulta-
telor după contestaţii: 04.03.2019; 
-Interviul: 05.03.2019, ora 10.00; 
-Rezultatul final al concursului: 
07.03.2019. Bibliografia de concurs şi 
actele necesare înscrierii la concurs se 
afişează la sediul instituției. Date de 
contact ale secretarului comisiei: 
Orleanu Cristina Elena -Biroul resurse 
umane, juridic -0250.860.190, int.112.

l În temeiul prevederilor art.7 din 
Regulamentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, Primăria Oraşului 
Horezu, cu sediul în oraşul Horezu, 
str.1 Decembrie, nr.7, organizează 
concursul de ocupare prin promovare 
pe perioadă nedeterminată a unei 
funcţii contractuale de conducere 
vacantă, respectiv şef Birou, gradul II, 
la Biroul Administrativ, Administrarea 
şi Gestionarea Patrimoniului, Piață, 
Arhivă din cadrul Aparatului de Speci-
alitate al Primarului Oraşului Horezu, 
astfel: Data desfăşurării concursului: 
-selecția dosarelor: 22.02.2019; -proba 
scrisă în data de 01.03.2019, ora 12.00. 
Dosarele de înscriere se pot depune la 
sediul instituţiei, Compartimentul 
resurse umane, juridic, în perioada: 
08.02.2019-21.02.2019, ora 16.00. 
Rezultatele selecției dosarelor se vor 
afişa la avizierul din cadrul Primăriei 

Oraşului Horezu în data de 25.02.2019. 
Condiţii de participare la concurs -şef 
Birou, gradul II: -Nr.posturi: 1; -Nivel 
studii: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul tehnic, 
respectiv Facultatea de construcții; 
-Vechime: minim 9 ani vechime în 
specialitate. Calendarul concursului: 
-Depunerea dosarelor:  termen 
08.02.2019-21.02.2019; -Selecţia dosa-
relor: termen 22.02.2019; -Proba scrisă: 
01.03.2019, ora 12.00; -Depunere 
contestaţii probă scrisă: 04.03.2019; 
-Afişarea rezultatelor după contestaţii: 
termen 05.03.2019;  -Interviul : 
06.03.2019, ora 10.00; -Rezultatul final 
al concursului: termen 08.03.2019. 
Bibliografia de concurs şi actele nece-
sare înscrierii la concurs se afişează la 
sediul instituției. Date de contact ale 
secretarului comisiei: Orleanu Elena 
Cristina -Biroul resurse umane, juridic, 
0250.860.190.

l Primăria Comunei Văleni organi-
zează concurs la sediul Primăriei Com.
Văleni, din str.Cozma Șarpe, nr.3, 
judeţul Neamţ, în data de 11 martie 
2019, ora 10.00, proba scrisă, şi în data 
de 14 martie 2019, ora 10.30, interviul, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional principal, în cadrul 
Compartimentului financiar contabil, 
taxe şi impozite locale. Condiţii de 
participare: -nivelul studiilor: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
management, specializarea manage-
ment; -vechimea în specialitatea studi-
ilor necesară ocupării postului: minim 
5 ani. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la sediul Primăriei Comunei 
Văleni, în termen de 20 zile de la data 
publicării prezentului anunţ. Condi-
ţiile de participare la concurs şi biblio-
grafia stabilită se afişează la sediul 
Primăriei Comunei Văleni, str. Cozma 
Șarpe, nr.3, judeţul Neamţ, şi pe adresa 
de e-mail: primvaleni@yahoo.com. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Văleni, jud. 
Neamţ şi la telefon: 0233.781.421, 
persoană de contact: Achelariţei 
Emilia, secretar al Comunei Văleni.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța, cu sediul în 
Mun. Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 
2B, jud. Constanța organizează, în 
temeiul H.G. nr. 286/2011, modificată 
şi  completată,  concurs pentru 
ocuparea unui post vacant, încadrare 
pe perioadă nedeterminată corespun-
zător funcțiilor contractuale de 
execuție, după cum urmează: Serviciul 
Cadastru -Biroul Fond Funciar. 1 post 
referent treapta IA. Cerinţele postului: 
-studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime  în muncă: 
minim  6 ani şi 6 luni; -cunoştințe 
operare calculator. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 21 februarie 
2019 inclusiv, ora 16,30 la sediul OCPI 
Constanța, secretariat. Concursul se va 
desfăşura astfel:  Proba scrisă: 
-01.03.2019, ora 09.00; Interviul: 
-07.03.2019, ora 10.00. Relații supli-
mentare: la sediul OCPI Constanța, 
Mun Constanța, str. Mihai Viteazu 
nr.2B, telefon 0241/488625, e-mail: ct@
ancpi.ro şi pe site-ul www.ocpict.ro.

PRESTĂRI SERVICII
l Execut renovări complete: zugră-
veli, instalații sanitare, electrice, 
faianță, etc. www.constructorieva-
luati.ro. 

CITAŢII
l Numiții Lupu Cezar şi Lupu Ana, 
ambii cu domiciliul necunoscut, sunt 
citați la Judecătoria Zărneşti în data 
de 28.03.2019, ora 09.00, în acțiunea de 
dezbatere succesorală şi partaj succe-
soral ce face obiectul dosarului 
1974/338/2015 al Judecătoriei Zărneşti 
promovat de Munteanu Felicia Maria, 
în calitate de moştenitori ai defunc-
tului Lupu Vasile.

l Toți cei interesați la dobândirea prin 
uzucapiune de către Strâmbu Rozalia 
Lucreția, a dreptului de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF 101703 
Șinca Nouă, nr. top 4065, sunt invitați 
la Judecătoria Zărneşti în data de 
04.04.2019, ora 09.00.

l Numitul Istrătescu Paul domiciliat 
în SUA este chemat în instanță la data 
de 26 februarie 2019 în dosarul 
421/331/2018 la Judecătoria Vălenii de 
Munte, având ca obiect partaj, în cali-
tate de pârât cu reclamantul Mitroiu 
Gheorghe.

l Prin cererea înregistrată  pe rolul 
Judecătoriei  Zărneşt i ,  sub nr. 
2828/338/2018, petenta Tomulescu 
Manuela - Camelia (fosta Letca), a 
invocat dobândirea ca efect al prescrip-
ţiei achizitive a dreptului de proprietate 
asupra cotei de 1/2 din imobilul înscris 
în CF nr. 112802 Zărneşti, sub nr. top. 
742/2, 743/2 (CF vechi: 5262 Tohanul 
Vechi) şi 9/32 din imobilul înscris în CF 
nr. 113526 Zărneşti, sub nr. top. 744, 
745 (CF vechi: 1752 Tohanul Vechi). 
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 
formuleze opoziţie, cu precizarea că, în 
caz contrar, se va trece la judecarea 
cererii în termen de o lună de la 
emiterea celei din urmă publicării. 
Termenul de judecată este fixat pentru 
data de 10.04.2019, ora 9:00 - Judecă-
toria Zărneşti.

l Pârâtul Mâță Vasile, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat Viltoteşti, 
comuna Viişoara, județul Vaslui, este 
citat şi chemat personal la interoga-
toriu la Judecătoria Bârlad pentru 
termenul de judecată din data de 
02.04.2019, ora 08.30, în proces cu 
reclamantul Mâță Ioan, dosar nr. 
2686/189/2018, având ca obiect partaj 
succesoral- constatare calitate unic 
moştenitor.

l Subscriul CREDIDAM – Centru 
Român pentru Administrarea Dreptu-
rilor Artiştilor Interpreţi, cu sediul în 
str. C.A. Rosetti nr.34, sector 2, Bucu-
reşti, reprezentat prin director general 
Ștefan Gheorghiu, în calitate de recla-
mant în dosarul nr. 21664/3/2018, aflat 
pe rolul Secţiei a V-a Civilă a Tribuna-
lului Bucureşti, având ca obiect drep-
turile conexe datorate artiştilor 
interpreţi, cităm pârâta, CRASDOM 
SRL, cu sediul social în Municipiul 
Târgu Jiu, Str. Vasile Alecsandri Nr. 24, 
Județ Gorj, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub numărul 
J18/38/1997, CUI 9115640, să se 
prezinte la termenul de judecată din 
data de 07.03.2019, cam. 101, PI 1, ora 
8:30.

DIVERSE
l Urmare a Ordonanței Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea, 
din data de 12 noiembrie 2018, eu, 
Ceauşu Ionel, domiciliat în comuna 
Goleşti, județul Vâlcea, îmi cer public 
scuze persoanei vătămate - Dîrlă 
Eugen, din aceeaşi localitate, pentru 
incidentele ivite între noi, pe data de 
19 ianuarie 2018.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judi-
ciar conform încheiere din 05.02.2019 
Tr ibu na l  Pra hov a ,  dos ar  nr. 
322/105/2019, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței 
debitorului Golden Exclusive Rest 
SRL, cu sediul social în Ploieşti, str. 
Ghe. Doja, nr. 154A, subsol, Cam. 4 
jud. Prahova, înregistrată la ORC sub 
nr. J29/140/2013, CUI31143248. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este 
25.03.2019. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 04.04.2019. 
Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv al creanţelor este 30.04.2019. 
Prima adunare a creditorilor la data de 
09.04.2019 ora13.30.

l ABA Banat, titular al proiectului 
„Refacerea lucrărilor calamitate la 
acumularea Oravița I, jud.Caraş-Se-
verin”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Caraş-Severin în 
cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului şi de evaluare 
adecvată: fără evaluarea impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
„Refacerea lucrărilor calamitate la 
acumularea Oravița I, jud.Caraş-Se-
verin”, propus a fi amplasat în intravi-
lanul localității Oravița -barajul 
Oravița Mică, respectiv albia râului 
Oravița, pe zona intravilanului locali-
tății, jud.Caraş-Severin. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Caraş-Severin, din Reşița, 
str.Petru Maior, nr.73, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-15.00, şi 
vineri, între orele 08.00-13.00, precum 
şi la următoarea adresă de internet: 
http:/apmcs.anpm.ro/. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/obser-
vații la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru protecția 
mediului.

l SC Dytex SRL, cu sediul în Calea 13 
Septembrie, nr.197, sect.5, Bucureşti, 
înregistrată la ONRC-ORCTB cu 
CUI: 8007950, informează pe cei inte-
resați că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru 
activitatea de comerț cu ridicata 
produse chimice, desfăşurată la adresa 
menționată. Informațiile la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Bucureşti din sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, între orele 9.00-12.00, de 
luni până vineri. Propuneri sau contes-
tații se pot depune la sediul APM 
Bucureşti în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in faliment prin procedura simplificata 
in dosarul nr. 2426/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform sentintei nr. 70 din 
29.01.2019 privind pe SC Alyleo Series 
SRL, cu termenele: depunere declarații 
creanță in vederea intocmirii tabelului 
suplimentar 15.03.2019, întocmirea 
tabelului suplimentar al creanțelor 
15.04.2019, întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat 15.05.2019.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in faliment prin procedura simplificata 
in dosarul nr. 2824/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform sentintei nr.71 din 
29.01.2019 privind pe SC Paramo 
Fram Prest SRL, cu termenele: depu-
nere declarații creanță in vederea 

intocmirii tabelului suplimentar 
15.03.2019, întocmirea tabelului supli-
mentar al creanțelor 15.04.2019, întoc-
mirea tabelului definitiv consolidat 
15.05.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Alpina SA Reghin, str.Ierbus, nr.10, 
J26/336/1991, RO1235137, nr.13 din 
06.02.2019. Convocare AGEA. Admi-
nistratorul unic al Alpina SA, societate 
înfiinţată şi funcţionând în conformi-
tate cu legislaţia română, înregistrată 
la ORC Mureş sub nr. J26/336/1991, 
CUI: RO1235137, cu sediul în Reghin, 
str.Ierbus, nr. 10, având capital social 
subscris şi vărsat în cuantum de 
9.435.568Lei (denumită în continuare 
Societatea) în conformitate cu preve-
derile art.117 din Legea 31/1990, repu-
blicată, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în data 
de 12.03.2019, ora 10.00, la sediul 
societăţii din Reghin, str. Ierbus, nr.10, 
judeţul Mureş, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor 
societăţii la sfârşitul zilei de 01.03.2019 
stabilită ca dată de referinţă pentru 
ţinerea AGEA. Ordinea de zi: 1. Apro-
barea propunerii de vânzare de către 
Alpina SA a 1.000 părți sociale deţi-
nute la Indeka SA, în valoare de 
517,52 Lei fiecare către Ducaton 
Holding BV cu preţul total de 
517.529,90Lei. 2.Aprobarea propunerii 
de cumpărare a unui procent de 49% 
din părţile sociale deţinute de 
Omniwer Group BV cu preţul total de 
182.000 EUR. 3. Diverse. 4. Manda-
tarea Administratorului Unic, cu posi-
bilitatea de substituire, pentru a 
încheia /negocia şi/ sau semna în 
numele Societăţii şi /sau al acţionarilor 
societăţii, după caz, hotărârile 
prezentei Adunări Generale, precum şi 
pentru a efectua toate formalităţile 
legale pentru înregistrare, publicitate, 
opozabilitate, executare şi publicare a 
hotărârilor adoptate. Dacă în data de 
12.03.2019 (data primei convocări) nu 
se întrunesc condiţiile de validitate 
legale şi statutare pentru ţinerea 
AGEA, data celei de-a doua convocări 
este 13.03.2019, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Acţionarii care vor participa prin 
reprezentare sunt obligaţi să depună 
procurile de reprezentare în original 
până la data de 11.03.2019, ora 16.00, 
la secretariatul societăţii. ALPINA SA, 
Administrator unic Camille Vincent 
Braspenning.

l Consiliul de Administraţie al Socie-
tăţii Cooperative Meşteşugăreşti 
Îmbrăcămimtea întrunit în şedinţa din 
23.01.2019 convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a membrilor cooperatori 
în data de 08.03.2019 ora 10.00, în 
Calea 13 Septembrie nr.118-120, sector 
5, cu următoarea ordine de zi: Apro-
barea raportului de gestiune al Consi-
liului de Administraţie cu privire la 
rezultatele financiare obţinute în anul 
2018, aprobarea situaţiilor financiare 
anuale simplificate încheiate la 
31.12.2018; aprobarea repartizării 
profitului net; raportul cenzorului; 
raportul consiliului social; bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019; 
sistemul de salarizare; ratificarea deci-
ziilor emise de la ultima adunare 
generală; ratificarea contractelor de 
închiriere emise de la ultima adunare 
generală; descărcarea de gestiune a 
Consiliului de Administraţie pe anul 
2018; cooptarea de membrii coopera-
tori; excluderea şi retragerea de 
membrii cooperatori; aprobarea reeva-
luării clădirilor; împuternicirea d-nei 
Stanescu Dumitra pentru depunerea 
docurnentelor la Registrul Comerţului; 
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împuternicirea d-lui Gebaila Preda 
pentru semnarea scrisorilor de garanţii 
bancare şi a tuturor tranzacţiilor efec-
tuate de către societate; împuternicirea 
dlui Gebaila Preda şi a dnei Ion 
Adriana pentru semnarea documen-
telor bancare şi în relaţiile cu banca. 
Adunarea Generală Extraordinară la 
ora 11.00 în acelaşi loc cu următoarea 
ordine de zi: aprobarea vânzării de 
spaţii; aprobarea cererii de cumpărare 
utilaje; desfiinţarea gestiunii 16 
Bărbaţi; aprobarea cererii de cumpă-
rare spaţiu. În cazul în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile legale de cvorum, 
Adunările generale se convoacă pe 
data de 09 03.2019 în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră.

LICITAŢII
l Grama Ana - Cabinet de Insolvenţă 
numită lichidator la SC Cynthus SRL 
- Tribunalul Braşov - vinde la licitaţie 
teren în suprafaţă de 3250 mp - situat 
în Râşnov, str. Gării, nr. 25 - terenul 
dispune de toate utilităţii la preţul de 
pornire 6,5 Euro/mp. Licitaţiile au loc 
în fiecare vineri - începând cu data de 
08.02.2019 până la data 29.03.2019, 
orele 14:00. 0741/218.168.

l Primăria municipiului Roman 
anunță organizarea unei licitații 
publice cu strigare, conform H.C.L nr.  
19 din 31.01.2019, privind închirieri-
erea unor trupuri de păşune, ce aparțin 
domeniului privat al municipiului 
Roman, în suprafață  totală de 61,8653 
ha.” Licitația va avea loc vineri 
01.03.2019, ora 14:00 la sediul Primă-
riei municipiului Roman, în  “Sala 
Unirii nr. 30”. Informații suplimentare 
şi documentațiile aferente licitației pot 
fi obținute de la camera 32, începând 
cu data de 11.02.2019. Înscrierile se fac 
începând cu data de 18.02.2019. 
Ultima zi de înscriere este în data de 
27.02.2019 ora 15,00. Pentru suprafe-
țele neadjudecate, licitația se va repeta 
la interval de o lună, în funcție de 
cereri.

l Team Insolv IPURL, lichidator-ju-
diciar al debitoarei SC Alindo Impex  
SRL, în dosarul 45222/3/2012 de pe 
rolul Tribunalului Bucureşti  organi-
zează licitaţie publică conform Legii 
nr. 85/2006 pentru vânzarea bunurilor 
mobile. Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Tg-Jiu, str 
Tudor Vladimirescu, nr. 65, etaj 2, 
cam. 16, jud. Gorj, astfel: în data de 
15.02.2019 orele 12:00 urmând a se 
relua  la data de  22.02.2019 şi 
01.03.2019 în aceleaşi condiţii până la 
adjudecare pentru următoarele 
bunuri: Pantograf Ozcelik980,70 lei/
bucx, 2 Cazan încălzire 699,30lei, 
Dacia 1307 Pick-up-1.151,50, Valoarea 
nu include TVA. Bunuri imobile 
situate in Targu Jiu, Fundatura Str 
Islaz, jud Gorj, conform hotărârii 
adunării creditorilor din data de 
01.02.2019 astfe l :  În  data  de 
08.03.2019 orele 12,00 la sediul lichi-
datorului judiciar din Tg-Jiu, str 
Tudor Vladimirescu, nr. 65, etaj 2, 
cam. 16, jud. Gorj, la preț conform 
raportului de evaluare individual, 
astfel: Teren 10341mp intravilan 
675.000,00 lei, C1 laborator reglaje 
pompe de injecție 4.107,00 lei, C4 - 
atelier 2.894,00 lei C5-construcție 
metalică 2.342,00 lei, C6 magazie 
metalică  3.528,00 lei, C7 magazie 
metalică 3.334,00 lei, C8-atelier între-
ținere auto 4.144,00 lei Baracă tip 
vagon Total 695.309,00 lei, Valoarea 
nu include TVA, In caz de neadjude-
care, licitatia se va relua in aceleasi 
conditii la data de, 13.03.2019, 
15.03.2019, 20.03.2019, 22.03.2019, 

27.03.2019, 29.03.2019 si 03.04.2019. 
Taxa de participare la licitaţie pentru 
bunurile mobile/imobile include costul 
caietului de sarcini si regulamentul de 
vanzare, va fi achitata cu numerar la 
casieria sau în contul lichidatorului 
judiciar. Toate persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor sunt 
invitate să anunţe lichidatorul-judiciar 
înainte cu 5 zile de data stabilită 
pentru vânzare.Toate persoanele care 
vor să cumpere sunt invitate să se 
prezinte la biroul lichidatorului-judi-
ciar din Târgu Jiu, str.Tudor Vladimi-
rescu, nr. 65, et. 2, jud. Gorj şi să 
prezinte oferte de cumpărare anterior 
licitatiei. Relaţii suplimentare la tel.:  
0253/222053 /0765377527.

l Debitorul SC Bemati Cons S.R.L. 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Imobil ”teren” 
situat în Buşteni, Str. Pescăriei, Nr. 2E, 
Județ Prahova, având suprafața de 
4112 mp. Prețul de pornire al licitației 
este de 84.750 Euro. Prețul caietului de 
sarcini pentru imobilul aflat în proprie-
tatea SC Bemati Cons SRL este de 
1.000 Lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitației pentru imobilul 
arătat reprezintă 50% din valoarea 
exprimată în Raportul de Evaluare 
exclusiv TVA.  Participarea la licitație 
este condiționată de - consemnarea în 
contul nr. RO33 BREL 0002 0006 3407 
0100 deschis la Libra Internet Bank, 
Sucursala Ploieşti  până cel târziu cu 2 
zile înainte de şedința  de licitație ora 
16.00, a garanției de 10% din Prețul de 
pornire a licitației;  -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietului de 
Sarcini pentru proprietatea imobiliară, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară, prima 
şedința de licitație a fost fixată în data 
de 14.02.2019 ora 14:00, iar dacă 
aceasta nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi în 
data de 28.02.2019; 14.03.2019; 
28.03.2019; 11.04.2019; 25.04.2019, ora 
14:00. Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Ploieşti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Județ Prahova. Pentru 
relații sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Gasoil Service SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1. Volkswagen Golf III, nr. 
înmatriculare PH-21-GSO, an fabri-
cație 1994, preț pornire licitație - 
345,00 Euro exclusiv TVA; 2.FORD 
Fusion, nr.  înmatriculare PH-02-GSO, 
an fabricație 2007, preț pornire licitație 
- 2.025,00 Euro exclusiv TVA; 3. 
Renault Megane Scenic nr.  înmatricu-
lare  PH-01-GSO, an fabricație 2000, 
preț pornire licitație - 825,00 Euro 
exclusiv TVA; 4.Hyundai Accent  nr. 
înmatriculare PH-15-GEX, an fabri-
cație 2004, preț pornire licitație – 
900,00 Euro exclusiv TVA; 5. Dacia 
Logan, nr.  înmatriculare PH-36-MRM, 
an fabricație 2005, preț pornire licitație 
- 1.050,00 Euro exclusiv TVA; 6. FIAT 
Doblo, nr. înmatriculare PH-12-RDO, 
an fabricație 2006, preț pornire licitație 
- 975,00 Euro exclusiv TVA; 7. Renault 
Modus, nr. înmatriculare PH-20-GSO, 
an fabricație 2007, preț pornire licitație 
- 1.500,00 Euro exclusiv TVA; 8. 
Suzuky SX 4 -avariat, nr. înmatriculare 
PH 36 CRM, an fabricație 2012, preț 
pornire licitație - 3.150,00 Euro 
exclusiv TVA; 9. KRAZ 65101 
UTILAJ AUTOSPECIALIZAT, nr. 

înmatriculare PH - 839, an fabricație 
2001, preț pornire licitație -10.588,50 
Lei exclusiv TVA; 10. ANSAMBLU 
ECHIPAMENT TEHNOLOGIC 
WORKOVER - 15.623,25 Lei exclusiv 
TVA; 11.Tatra Autospecială CAB. AV. 
SUPRASTRUCTURĂ TURLĂ 
SONDĂ IC 5, nr. înmatriculare 
DB-34-SPG, an fabricație 1994, preț 
pornire licitație - 64.494,00 Lei exclusiv 
TVA; 12.Mijloace fixe aparținând 
Gasoil Service SRL în valoare de 
57.508,50 Lei exclusiv TVA; -Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
utilaje autospecilizate, autoturisme şi 
mijloacele fixe este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al lici-
tatilor pentru imobil, autovehicule şi 
mijloacele fixe aparținând Gasoil 
Service SRL reprezintă 75% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, arătată 
în Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun în parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul judi-
ciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea în 
contul nr. RO91 BREL 0002 0018 9391 
0100 deschis la Libra Internet Bank 
-Suc. Ploieşti până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a lici-
tației; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentelor de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru autovehiculele utilaje 
autospecializate, autoturisme şi mijloa-
cele fixe, prima şedință de licitație a 
fost fixată în data de 15.02.2019, ora 
13:00, iar dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor fi în data de 22.02.2019; 
01.03.2019; 08.03.2019; 15.03.2019, ora 
13:00. Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Municipiul Ploieşti, 
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Anunț publicitar privind vânzarea 
prin licitație deschisă a masei lemnoase 
pe picior din zona de siguranță a 
drumului juțean: DJ 102H, proprie-
tatea publică a județului Ialomița. La 
sediul Consiliului Județean Ialomița, 
situat în municipiul Slobozia, Piața 
Revoluției, nr.1, județul Ialomița, va 
avea loc la data de 28.02.2019, ora 
11.00, licitație deschisă în vederea 
vânzării masei lemnoase pe picior din 
zona de siguranță a drumului județean 
DJ 102H, proprietatea publică a jude-
țului Ialomița, conform Hotărârii 
Consiliului Județean Ialomița nr.16 din 
31.01.2019. Cantitatea de material 
lemnos scoasă la licitație conform 
Actelor de Punere în Valoare, emise de 
către Romsilva -Direcția Silvică 
Ialomița -Ocolul Silvic Urziceni, este 
de 984mc, fiind dispusă pe 5 tronsoane 
din drumul județean DJ 102H, după 
cum urmează: Nr.Crt.; Partida/Lot; 
Număr arbori -buc.; Specia; Volum 
brut masă lemnoasă (mc); Preț minim 
lei/mc: 1.; Limita jud.Buzău -Grindu; 
100; plop; 180; 90,00. 2.; Grindu 
-Colelia; 72; plop; 220; 90,00. 3.; Colelia 
-Cocora; 28; plop; 144; 90,00. 4.; 
Cocora -Reviga; 126; plop; 284; 90,00. 
5.; Miloşeşti -DN 2C; 83; plop; 156; 
90,00. Total general: 409; -; 984; 90,00. 
Procedura: licitație deschisă. 1.Crite-
riul de atribuire al contractului de 
vânzare-cumpărare este cel mai mare 
preț ofertat: lei/mc. 2.Garanția de 
contractare este egală cu 5% din 
valoarea de pornire la licitație, pentru 
volumul de masă lemnoasă pe care 

intenționează să-l cumpere. 3.Garanția 
de bună execuție a contractului este de 
10% din valoarea contractului fără 
TVA. 4.Caietul de sarcini se poate 
procura începând cu data publicării 
anunțului publicitar de la sediul Consi-
liului Județean Ialomița. Caietul de 
sarcini împreună cu Instrucțiunile 
privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii se pot achiziționa la prețul 
de 20Lei. 5.Termenul-limită de depu-
nere a ofertelor este data de 27.02.2019, 
ora 16.30, la registratura Consiliului 
Județean Ialomița. 6.Data primirii 
solicitări de clarificări: 20.02.2019. 
7.Deschiderea şi evaluarea ofertelor va 
avea loc în data de 28.02.2019, ora 
11.00, la sediul Consiliului Județean 
Ialomița. 8.Valabilitatea ofertelor: 90 
de zile de la data depunerii. 9.Limba de 
redactare a ofertei: română. 10.Înche-
ierea contractului de vânzare-cumpă-
rare: 10 zile lucrătoare de la data 
finalizării licitației, respectiv a negoci-
erii. 11.Informații suplimentare la 
numărul de telefon: 0243.230.201, 
int.244, fax: 0243.233.000, Comparti-
ment patrimoniu public şi privat, 
persoană de contact: consilier Șelaru 
Gheorghe.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Ceptura, județul Prahova, cu 
sediul în comuna Ceptura, sat Ceptura 
de Jos, nr.266, județul Prahova, anunță 
desfăşurarea licitației publice cu stri-
gare privind vânzarea următorului bun: 
buldoexcavator, marca JCB, model 
3CXSM4T, serie şasiu 965422, an fabri-
cație 2005. Bunul poate fi văzut la 
sediul organizatorului licitației. Ședința 
de licitație se va organiza în data de 
luni, 25.02.2019, ora 10.00. Locul de 
desfăşurare a licitației este stabilit la 
sediul organizatorului situat în comuna 
Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, 
județul Prahova, loc unde se vor 
depune documentele de înscriere la 
licitație (chitanța de achitare a cotei de 
cheltuieli de participare la licitație, 
eliberată de casieria organizatorului, în 
cuantum de 300Lei şi copie de pe certi-
ficatul de înmatriculare la Registrul 
Comerțului şi codul fiscal, pentru 
persoanele juridice, sau copia actului 
de identitate, pentru persoanele fizice) 
până cel târziu marți, 19.02.2019, ora 
10.00. Prețul de pornire al licitației este 
de 25.000Euro -valoare de evaluare 
stabilită prin raportul de evaluare. 
Pasul de licitație este de 400Lei. Plata 
integrală a prețului se va face în termen 
de 5 zile calendaristice calculate de la 
data întocmirii procesului-verbal de 
licitație. Plata prețului se va face în 
echivalent în lei stabilit de BNR pentru 
data plății. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul organizatorului situat 
în comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, 
nr.266, județul Prahova, telefon: 
0244.445.002/0731.352.579. Prezenta 
publicație este publicată şi pe site-ul 
organizatorului, dar şi la sediul aces-
tuia.

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator nr. 
524122/05.07.2012, eliberat de ORC 
Arad, pentru Danilea Gold Expres 
SRL. Il declar nul.

l Subsemnatul Militaru-Puianu Vasile 
a pierdut atestat profesional taxi cu 
seria CPTX, nr.33016, eliberat de ARR 
Gorj. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de înscriere a 
Persoanei juridice fără scop patrimo-
nial nr. 83/24.11.2004, Asociația pentru 
Ecologie şi Turism Montan Ecoxtrem, 
CIF: 16755405. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de Înmatriculare 
firma SC Davi Design SRL, CUI: 
22660539, J27/1425/2007, cu sediul în 
Piatra Neamț, str. Burebista, nr. 3, bl.
L1, sc. C, et.I, ap.47, jud. Neamț. Se 
declară nul.

l Pierdut permis de conducere pe 
numele Coman Cristina, Prahova, 
Câmpina, Ale.Fagului, Nr.5. Îl declar 
nul.

l Pierdut permis de conducere Italia 
aparținând Tuță Constantin. Se 
declară nul. 

l Pierdut Act Constitutiv original, 
certificatul de înmatriculare- CUI: 
31185944, seria B, nr.2697155, al socie-
tăţii Baneasa Lake View SRL, înregis-
trat sub nr. J40/1403/2013. Le declar 
nule.

l SC Bampress  SRL Braşov, 
RO13174530, anunță pierderea/furtul 
chitanțierului cu seria BAM nr.023451-
023500, în zona jud.Timiş, în data de 
04.02.2017. Din acest chitanțier se 
declară nule nr. 023472-023500. Date 
de contact: 0745.090.200, contact@
service-echipamente.ro.

l Subscrisa SC Balyanette SRL, cu 
sediul în oraş Voluntari, str. Erou 
Iancu Nicolae, nr.45A, județul Ilfov, 
declară pierdut şi nul certificatul de 
înregistrare fiscală seria B, nr. 
3422534, CUI: 39758842, J23/ 
3878/20.08.2018, data eliberării 
21.08.2018, organ emitent Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Ilfov.

l Pierdut certificat de înregistrare 
pentru Sav Alert Security SRL, 
J40/4435/1992 CUI 433560,  seria B nr. 
3230973 sediu str. Reveriei nr. 16, 
sector 6 Bucureşti.

l Pierdut contract de vânzare -cumpă-
rare cu nr. 6684 din 1992 pe numele 
Costan Eugen cu adresa  Șoseaua 
Berceni nr. 41.

l Pierdut act de concesiune nr. 
2340/1969 pe numele Gheorghe 
Leonora, eliberat de Parohia Cărămi-
darii de Jos. Îl declar nul.

l SC Sicamed Mixt SRL  pierdut certi-
ficat constatator nr. 1520 /24.01.2014 
pentru punct de lucru Măcin, str. Călă-
raşi nr. 1, jud. Tulcea, certificat consta-
tator nr. 6970/08.04.2013 pentru punct 
de lucru Măcin, Str. Nuferilor nr. 4, 
jud. Tulcea şi certificat constatator nr. 
6970 /08.04.2013 pentru punct de lucru 
Luncavița, str. Primăverii nr. 20, jud. 
Tulcea eliberate de ONRC Tulcea. Se 
declară nule.

l Pierdut card de transport călătorie 
STB pe numele Marin Adrian Cristian. 

l Pierdut atestat transport marfă pe 
n u m e l e  S t a n c u  F l o r e a .  Te l . 
0762.282.414.

l Declar pierdută Hotărârea emisă de 
Comisia pentru acordarea unor drep-
turi persoanelor persecutate din motive 
politice conform decretului- lege nr. 
118-1990 emisă în 15.12.1990 în 
favoarea dnei Ghidarcea Rodica, 
domiciliată în loc. Mogoşoaia, Șos. 
Bucureşti- Târgoviste, nr. 44, bl.C, et.3, 
ap.14, Jud. Ilfov.

l Pierdut Atestat de Coordonator 
transport persoane in regim de taxi 
emis de ARR Valcea pe numele Tudora 
Ionut Marian. Se declara nul.


