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OFERTE SERVICIU
l SC MD Stroika Total SRL angajeaza - 5 zidari rosari tencuitori, 5
zugravi, 5 fierari betonisti si 5
muncitori necalificati, avand studii
medii, cunoscatori ai limbii ruse.
CV-urile se trimit la md.stroikatotal@gmail.com pana la data de
15.11.2019. Doar candidatii selectati vor fi contactati.

Lucky Top Shop angajează!
Punem la dispoziție 2 posturi Șef
raion, full-time, cu contract pe
perioadă nedeterminată, vorbitori
de limba chineză. Detalii la:
0765.882.314.

l

l Societatea comercială Com
Adrandi SRL angajează ajutor
bucătar, ajutor ospătar- barman și
cameriste pentru hotel-restaurant.
Cei interesați sunt rugați să participe la sesiunea de interviuri organizate în Sighișoara, Str. Libertății,
nr. 53. Pentru mai multe informații
suplimentare, ne puteți contacta la
numărul de telefon: 0722.518.961.
l ITEC 2016 Construct SRL-D, cu
sediul în sat Cadăr, comuna
Tormac, nr. 60, jud. Timiș, angajează zidar (10) faianțar (5).
CV-urile se pot depune la sediul
firmei până la data de 13.11.2019.
Informații la telefon:
+40722.275.028.

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale anunță
amânarea interviului din data de
11.11.2019, aferent concursului din
data de 05.11.2019, organizat
pentru ocuparea posturilor vacante
de execuție de Consilier gr. IA din
cadrul DIT - SSPCDRP/ CMSI și
Compartiment IT - OJFIR Bacău,
Constanța, Buzău, Giurgiu, Arad,
pentru data de 02.12.2019. Menționăm că anunțul inițial s-a
publicat în Jurnalul cotidian Național nr. 480 (7792) din 14.10.2019.

l

Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale anunță
amânarea concursului din data de
22.11.2019 - proba scrisă, respectiv
28.11.2019 - interviul, pentru
ocuparea posturilor vacante de
conducere și de execuție: 1 post de
Dgailina gr.II; 2 posturi de DGA
gr.II- CRFIR 2 Sud Est și 8 București-Ilfov; 2 posturi de Director
gr.II- OJFIR Tulcea și Gorj; 5
posturi de Șef serviciu gr.II- DESAP; CRFIR 8 București- IlfovSAFPD; OJFIR Alba- SAFPD;
OJFIR Tulcea și Mehedinți- SLIN;
13 posturi de Consilier gr.IADGPPR- SGPPR; DRP- SRNDR;
DIBA- SIB- CI; DECPFE- SCP;
CRFIR 5 Vest - SIBA- CI, SAFPDCI; OJFIR Dâmbovița, Giurgiu,

l

Mehedinți, Bistrița-NăsăudSAFPD- CI/CE, OJFIR BihorSLIN- CI; 2 posturi de Consilier
gr.I- DRP- BP- CR; DCP- SM; 1
post de Consilier gr.II- DPDIFSIFFM;1 post de Consilier juridic
gr.IA- CRFIR 4 Sud Vest- CJC,
pentru data de 12.12.2019 - proba
scrisă, respectiv 18.12.2019 - interviul. Menționăm că anunțul inițial
s-a publicat în Jurnalul cotidian
Național nr.493 (7805) din
31.10.2019.
Unitatea Militară 02583 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul
pentru ocuparea unui post de
referent debutant în cadrul Biroului consultare interinstituțională
și avize specifice din Serviciul
avizare vânzare- cumpărare terenuri agricole- studii medii. Nu este
necesară vechime în muncă.
Calendarul activităților specific
desfășurării concursului de încadrare presupune parcurgerea
următoarelor etape: -03.12.2019,
ora 10.00- proba scrisă;
-09.12.2019, ora 10.00- proba practică; -13.12.2019, ora 10.00- interviul. -data limită de depunere a
dosarelor- 25.11.2019, ora 16.00.
Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la
sediul Unităţii Militare 02583, Bd.
Ion Mihalache, nr. 124-126, sector
1, localitatea București, unde vor fi
afișate și detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretarului, la telefon 021.224.26.51,
interior 0107; 0106, zilnic între
orele 08:00-16:00.
l

l Institutul de Stat pentru Testarea

și Înregistrarea Soiurilor anunţă
amânarea, din motive obiective, a
concursului de recrutare pentru
ocuparea postului aferent funcţiei
contractuale de execuţie vacantă
de consilier IA din cadrul Compartimentului administrativ- Serviciul
juridic, administrativ și patrimoniu, programat inițial să se
desfășoare în data de 11.11.2019,
până la o dată care se va comunica
ulterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Informaţii
suplimentare se pot obţine la: nr. de
tel.: 021/3184380, fax: 0213184408,
e-mail: secretariat@istis.ro,
persoana de contact: doamna
Damian Roxana- Andreea -consilier în cadrul Compartimentului
resurse umane.
În atenţia candidaţilor pentru
ocuparea posturilor de Asistent
registrator principal, gr. I (perioadă
n e d e t e r m i n a t ă - A n u n ţ n r.
7871/21.10.2019) și Consilier
juridic, gr. IA (perioadă determi-

l

nată- Anunţ nr. 8102/29.10.2019):
Din motive obiective, Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Neamţ, amână desfășurarea
tuturor concursurilor de ocupare a
posturilor de execuţie vacante/
temporar vacante de la nivelul
instituţiei. În conformitate cu
prevederile art.38, alin.(1), lit.a)
din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentul- cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, concursurile se
vor reprograma după cum
urmează: 1. Concursul pentru
ocuparea funcţiei contractuale de
execuţie vacantă: -1 post de asistent registrator principal gradul I,
Serviciul Publicitate ImobiliarăB.C.P.I. Târgu Neamţ, se va organiza în data de 29 noiembrie 2019,
ora 10.00 (proba scrisă); 2.
Concursul pentru ocuparea
funcţie contractuale de execuţie
temporar vacantă: -1 post de consilier juridic gradul IA, Biroul
Juridic Resurse Umane Secretariat
și Petiţii, se va organiza în data de
2 decembrie 2019, ora 10.00 (proba
scrisă); Celelalte informaţii rămân
nemodificate. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon
0233/217142, int. 103, Biroul
Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiţii.
Unitatea Militară 01517 Sihlea,
judeţul Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea postului
de muncitor calificat IV zugrav
cadrul grupei întreţinere, reparaţii,
conservare și manipulare muniţii
din sectorul evidenţă și depozitare
al U.M.01517 Sihlea; -03.12.2019,
ora 10.00 -proba practică;
-10.12.2019, ora 10.00 -interviul;
-data limită de depunere a dosarelor -25.11.2019, ora 14.00.
Cerinţe specifice: -studii minim
școală profesională sau școală
generală și calificare la locul de
muncă; -nu solicităm vechime în
specialitatea studiilor. Depunerea
dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul U.M.
01517 SIHLEA, loc. Sihlea, judeţ
Vrancea, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date
de contact ale secretariatului, la
telefon: 0237.257.822/ interior 109.

l

l Oficiul de Cadastru și Publicitate

Imobiliară Prahova, cu sediul în
localitatea Ploiești, str.Unirii, nr.2,

I

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante pe perioadă
determinată de 36 luni în cadrul
Programului Naţional de Cadastru
și Carte Funciară; -Numele funcţiei: referent, treapta II; -Număr
posturi: 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 03.12.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
06.12.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Pentru referent,
treapta I: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime
în muncă: minim 6 luni; -cunoștinţe medii PC (internet, Word,
Excel). 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, și la
sediul Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Prahova.
Relaţii suplimentare la sediul
OCPI Prahova, Ploiești, str.Unirii,
nr.2, telefon: 0244.519.569, interior:
206, fax: 0244.592.295 și pe site-ul
OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/
angajare
l Oficiul de Cadastru și Publicitate

Imobiliară Prahova, cu sediul în
localitatea Ploiești, str.Unirii, nr.2,
judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractual vacante pe perioadă
nedeterminată; -Numele funcţiei:
referent, treapta II; -Număr
posturi: 1 post, conform HG nr.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 03.12.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
06.12.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru referent,
treapta II: -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: minim 6 luni;
-cunoștinţe medii PC (internet,
Word, Excel). 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 Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Prahova.
Relaţii suplimentare la sediul
OCPI Prahova, Ploiești, str.Unirii,
nr.2, telefon: 0244.519.569, interior:
206, fax: 0244.592.295 și pe site-ul
OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/
angajare

l Spitalul de Pediatrie Pitești,
județul Argeș, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractual vacante, nomi-

GATA!
Simplu, nu?

nalizat astfel: -două posturi asistent/ă medical/ă, principal/ă,
specialitatea „radiologie”, în Laborator Radiologie și Imagistică
Medicală, studii postliceale,
vechime 5 ani ca asistent medical,
vacant pe perioadă nedeterminată;
-un post asistent/ă medical/ă, principal/ă, specialitatea „generalist”,
în secția Pediatrie II, studii postliceale, vechime 5 ani ca asistent
medical, vacant pe perioadă nedeterminată; -un post asistent/ă
medical/ă, principal/ă, specialitatea „laborator”, în Laborator
Analize Medicale, studii postliceale, vechime 5 ani ca asistent
medical, vacant pe perioadă nedeterminată. Concursul se va desfășura la sediul unităţii din Pitești,
str.Dacia, nr.1, judeţul Argeș, sau la
o altă locaţie ce va fi anunţată ulterior, în data de 03.12.2019- proba
scrisă, începând cu ora 10.00, iar
interviul se va susţine în data de
10.12.2019, începând cu ora 10.00,
pentru toţi candidaţii promovaţi la
proba scrisă, inclusiv după soluţionarea contestaţiilor. Data-limită
până la care se pot depune dosarele candidaţilor: 22.11.2019, până
la ora 14.00, la Serviciul Runos-Juridic-Contencios. Date de contact
secretar comisie de concurs telefon:
0248.220.800, interior: 113.
Temeiul legal HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
l Spitalul de Pediatrie Pitești,
județul Argeș, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractual vacante, nominalizat astfel: -un post economist
IA, în cadrul Serviciului
RUNOS-Juridic-Contencios, studii
superioare, vechime 6 ani și 6 luni
în specialitate, vacant pe perioadă
nedeterminată; -un post economist
debutant, în cadrul Serviciului
Buget-Financiar-Contabilitate,
studii superioare, fără vechime,
vacant pe perioadă nedeterminată.
Concursul se va desfășura la sediul
unităţii din Pitești, str.Dacia, nr.1,
judeţul Argeș, sau la o altă locaţie
ce va fi anunţată ulterior, în data
de 03.12.2019- proba scrisă, începând cu ora 10.00, iar interviul se
va susţine în data de 10.12.2019,
începând cu ora 10.00, pentru toţi
candidaţii promovaţi la proba
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scrisă, inclusiv după soluţionarea
contestaţiilor. Data-limită până la
care se pot depune dosarele candidaţilor: 22.11.2019, până la ora
14.00, la Serviciul Runos-Juridic-Contencios. Date de contact
secretar comisie de concurs telefon:
0248.220.800, interior: 113.
Temeiul legal HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
l Laboratorul

de Control Doping,
cu sediul în Bucureşti, B-dul Basarabia, nr.37-39, Sectorul 2, scoate la
concurs următoarele posturi
contractuale de execuție vacante în
statul de funcții, pe perioadă nedeterminată: -1 post Consilier IA,
achiziții publice -Compartimentul
economic şi resurse umane; -1 post
Îngrijitor -Compartimentul
economic şi resurse umane.
Concursul va avea loc la sediul
Laboratorului de Control Doping,
din Bucureşti, B-dul Basarabia,
nr.37-39, sectorul 2, după cum
urmează: -în data de 04.12.2019,
ora 10.00- proba scrisă; -în data de
10.12.2019, ora 10.00- proba
interviu. Condițiile specifice de
participare, bibliografia şi actele
necesare pentru dosarul de concurs
se afişează la sediul LCD şi pe siteul: www.lcd.gov.ro. Relații suplimentare la telefon: 0737.021.745.

l Polipol Mobila SRL, situată în
Foieni, Jud.Satu Mare, angajează
confecționer, montator subansamble, tâmplar universal şi
tapițer. Cerințe: studii medii şi
cunoştințe de limba engleză.
Pentru informații suplimentare tel.
0261.805.411. Cei interesați sunt
rugați să transmită CV-urile la
adresa de e-mail: cariere@polipol.
ro. Numai candidații selectați vor fi
contactați.

CITAŢII
l Se citează numitul Carp Aurel în
cauza dosar nr.6288/290/2018 al
Judecătoriei Reşița, cu obiect
partaj bunuri comune, având ca
reclamantă pe numita Belcea
Maria, pentru termenul de judecată din data de 17 decembrie
2019, ora 12.00.

Se citează în calitate de pârâți
Koman Maria, Koman Anna,
Koman Lukretia, Kaman Ianos,
Koman Krucita, Hafman Ianos,
Koman Pompei, la Judecătoria
Bistrița (din Bistrița, strada Alba
I u l i a , n r. 1 ) , î n d o s a r n r.
9572/190/2019, cu termen de judecată la 11.12.2019, ora 9.00, sala 2.
l

Badea Gheorghe, născut în
comuna Nenciuleşti, raionul Olteț,
în 1909, 23.05, decedat în 1962,

l

Sanatoriul Dobrița Gorj, pentru
Judecătoria Bălceşti, dosar
14/185/2019.
Numitul Pasăre Liviu Ion, cu
domiciliul în munc.Braşov, Bl.
Alexandru Vlahuță, nr.3, bl.147,
sc.B, ap.20, jud. Braşov, este citat
la Judecătoria Reghin, în calitate
de pârât, pentru termenul de judecată din data de 29.01.2020, la ora
9 . 0 0 , î n d o s a r u l c i v i l n r.
636/289/2019 având ca obiect
succesiune, în contradictoriu cu
reclamanta Pasăre Samfira.

l

Csortya Teodoszia căs. Mocz
Matei şi Greta Florica sunt citate
pe data de 19.12.19 la Judecătoria
Turda în dos. 1763/328/19, în calitate de pârâți.

l

l Numita Rus Voichița, cu ultimul

domiciliu cunoscut în localitatea
Parva, nr.117, județ Bistrița-Nasaud, este citată la Judecătoria
Bistrița, pe data de Joi, 12.12.2019,
ora 09.00, completul 11 civil, sala
1, în calitate de pârât, în dosarul
civil 4058/190/2006**, având ca
obiect partaj judiciar- rejudecare în
proces cu reclamnații Roş Floarea
Paraschiva şi Mureşan Livia Elena.
Numitul Rus Traian Tony, cu
ultimul domiciliu cunoscut în loc.
Parva, nr.117, județ Bistrița-Năsăud este citat la Judecătoria
Bistrița pe data de Joi, 12.12.2019,
ora 09.00, completul 11 Civil, sala
1, în calitate de pârât în dosarul
civil nr.4058/190/2006**, în
procesul de partaj judiciar- rejudecare cu reclamantii Roş Floarea
Paraschiva, Mureşan Livia Elena,
Rus Traian Tony şi Rus Voichița.

l

Se citează numitul Grosu
Marian, cu domiciliul în mun.
Botoşani, str. Luna nr. 13, et. 1, ap.
5, sc. A, jud. Botoşani, în Dosarul
nr. 2310/297/2018, aflat pe rolul
Judecătoriei Săveni, având ca
obiect partaj judiciar, pentru
termenul din data de 05.12.2019.

l

DIVERSE
l În temeiul art. 145 alin. (1) lit. D)

din Legea 85/2014 comunicăm
deschiderea procedurii de faliment
in forma simplificata a debitorului
SC Acapulco SRL, CIF: 18686808,
J25/258/2006, dosar nr. 1806/101
anul 2019 - Tribunalul Mehedinti.
Termenul limita pentru afişarea
tabelului definitiv al creanţelor la
08.11.2019. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insol-

venţă a debitorului SC Nufarul Bia
SRL, CIF: 18575893, J25/192/2006,
dosar nr. 3930/101 anul 2019
-Tribunalul Mehedinti. Termen
pentru depunerea cererilor de
creanţă la 20.12.2019; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor
la 10.01.2020; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații
este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi
pentru afişarea tabelului definitiv
al creanţelor la 06.02.2020. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
În temeiul art. 146 alin.(1) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a
debitorului SC ABT Fanutilaje
SRL, CIF: 32080199, J25/239/2013,
dosar nr. 533/101/2019 -Tribunalul
Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la
28.11.2019; Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor la
09.12.2019; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului suplimentar şi pentru
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 20.12.2019.
Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l

l Informare. Această informare
este efectuată de Administrația
Bazinală de Apă Banat, Timişoara,
B-dul Mihai Viteazu, nr.32,
tel.0256.491.848, fax: 0256.491.798,
e-mail@dab.rowater.com, ce intenţionează să solicite de la Administrația Națională „Apele Române”
aviz de gospodărire a apelor pentru
desfăşurarea unor investiții privind
realizarea lucrării: „Reabilitare
culee mal drept şi a podului
pietonal de la nodul hidrotehnic
Sânmartinul Maghiar, comuna
Uivar, județul Timiş”, lucrarea este
amplasată pe cursul de apă Bega,
localitatea Uivar. Această investiţie
este nouă. Scopul lucrărilor proiectate pentru „Reabilitare culee mal
drept şi a podului pietonal de la
nodul hidrotehnic Sânmartinul
Maghiar, comuna Uivar, județul
Timiş”este: -Lucrări de reabilitare
ale barajului şi echipamentelor;
-Reabilitarea echipamentelor
ecluzei; -Reabilitarea echipamentelor barajului; -Pasarelă pietonală
pe grinzi cu zăbrele. Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită
observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului la
adresa de mai sus sau telefonic la
nr. 0744.790.539.
SC Concept Trade Consulting
SRL, cu sediul social în str. Miercani, nr. 78, sector 6, mun.Bucureşti, titular al planului /
programului Alipire loturi şi PUZ
Ansamblu hale depozitare, birouri
şi utilități, în jud.Ilfov, comuna
Glina, sat Cățelu, T10/1, P37,
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a
avizului de mediu pentru planul/
programul menționat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului
poate fi consultată la sediul Agenției Regionale pentru Protecția
Mediului Bucureşti, din Aleea
Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni
până vineri, între 9.00-12.00.
Observații /comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul ARPMB,
în termen de 18 zile de la data
publicării anunțului.

l

Persoană Fizică Cristoltan
Daniel, în calitate de titular,
anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de Informare şi
consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
de urbanism, conform Ordinului
2701/30.12.2010, pentru: Plan
Urbanistic de Detaliu: Construire
locuință semicolectivă cu spații de
servicii, str. Nădăşel, nr. 40, loc.
Cluj-Napoca, jud. Cluj.

l

Putaru Cati-Iana, cu domiciliul
în mun.Bucureşti, sectorul 3, str.
Theodor D.Speranția, nr.133, titulară al planului/programului PUZ
Construcție ansamblu cu funcțiuni
mixte (comerț, servicii, birouri) cu
un regim de înălțime de 2S+P+8E,
în mun.Bucureşti, Sector 4, str.
Valerian Prescurea, nr.9BIS, nr.cadastral 215497, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul/programul
menționat şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului
Bucureşti, din Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, de luni până vineri,
între 9.00-12.00. Observații/comentarii şi sugestii se primesc în scris la
sediul ARPMB în termen de 18 zile
de la data publicării anunțului.

l

l SC Elitte Met Industrial SRL, cu
sediul în Șos.Chitilei, nr. 183, sector
1, Bucureşti, înregistrată la ONRCORCTB cu CUI: 26102306, informează pe cei interesați că s-a depus
solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea
„Recuperarea materialelor reciclabile sortate” CAEN 3832, desfăşurată în Șos.Chitilei, nr.183.
Informații se pot solicita la sediul
Agenției Pentru Protectia Mediului
Bucureşti din sector 6, Aleea Lacul
Morii, nr.1, între orele 9.00-12.00,
de luni până vineri. Propuneri sau
contestații se pot depune la sediul
APM Bucureşti în termen de 10
zile de la data publicării prezentului anunț.

SOMAŢII
Văzând acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Arad sub nr.
12403/55/2019 cu termen de judecată pe 10 decembrie 2019, prin
care se solicită a se constata de
către instanţa de judecată dobândirea prin uzucapiune de către
petenta Balazs Maria, domiciliată
în municipiul Arad, str. Clopotului
nr. 62, judeţul Arad, având CNP:
2600920020019, a dreptului de
proprietate asupra cotei de 2/16,
din imobilului situat în municipiul
Arad, str. Clopotului nr. 62, imobil
înscris în CF nr. 319897 Arad, nr.
top. 559 - 560/b, constând în casă în
suprafață de 299 mp., cotă asupra
cărora proprietari tabulari sunt a
numiții Freisz Ana născută Sachs şi
Sachs Gheorghe. Petenta susține că
a folosit imobilul antemenționat
prin joncțiunea posesiilor cu antecesorii acesteia, în mod paşnic, cu
bună-credință, continuu, netulburat, în mod public, neechivoc şi
sub nume de proprietar, fără ca alte
persoane să facă acte de deposedare sau tulburare, de peste 50 de
ani de data intrării în posesia
imobilului. Toţi cei interesaţi pot
face de îndată opoziţie la cele de
mai sus la Judecătoria Arad, cunoscând că în potrivit dispozițiilor art.
167 C.proc.civ. în termen 15 zile de
la această publicaţie, instanţa va
putea păşi la judecarea cauzei.

l

LICITAŢII
l S FISE Electrica Serv SA -Punct
de lucru Ploieşti organizează în data
de 12 noiembrie 2019, ora 12.00, la
sediul din str. Deltei, nr. 40, Ploieşti,
licitație publică privind vânzarea
mijloacelor fixe auto aprobate la
casare. Pentru relații suplimentare,
vă rugăm să sunați la: 0372.440.480
/0735.36.9289/0724.244.153. În caz
de neadjudecare, licitația se va
repeta în datele de 26 şi 28 noiembrie, ora 12.00.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Luni, 11 noiembrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
2662/02.09.2019, aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor
din data de 09.09.2019, bunurile
imobile absolut indispensabile
exploatării, aparţinând debitoarei
Moldomin SA, împreună cu transferul drepturilor dobândite şi
obligaţiilor asumate prin Licenţa
de concesiune pentru exploatarea
minereului cuprifer nr. 2781/2001,
pentru perimetrul Moldova Nouă Cariera de Banatite. Informaţiile
necesare sunt cuprinse în Caietul
de sarcini care poate fi achiziţionat
la adresa: Cluj-Napoca, Calea
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj,
Romania, tel. 0040-364-412631,
fax: 0040-364-412632, email:
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 02 Decembrie 2019,
de la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar.
l Oraşul Videle, prin Consiliul
Local Videle, cu sediul în Videle,
str. Republicii nr. 2, telefon:
0247/453017, fax: 0247/453015, cod
fiscal 6853155, e-mail: primariavidele@yahoo.com, în conformitate
cu prevederile O.U.G. 57/2019,
organizează licitaţie publică în
vederea închirierii spaţiului comercial compus din 3 încăperi, în
suprafaţă utilă de 43,64 mp., situat
în Clădirea Centrală de Zid din
Piaţa Agroalimentară, ce aparţine
domeniului public al oraşului
Videle, jud. Teleorman. Persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţie de atribuire, la cerere, de la sediul instuţiei, compartimentul
Administrarea Domeniului Public
şi Privat din cadrul Primăriei
oraşului Videle, str. Republicii, nr.
2, jud. Teleorman, zilnic între orele
9:00 -16:00, persoană de contact
Tudor Răzvan Adrian. Costul
documentaţiei de atribuire este în
sumă de 30 de lei şi se achită în
numerar la casieria Primăriei
oraşului Videle. Data limită privind
solicitarea clarificărilor este
27.11.2019 ora 16:00. Data limită
de depunere a ofertelor este de
02.12.2019 ora 16:00. Ofertele se
depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate -unul exterior
şi unul interior, la Registratura
Primăriei Oraşului Videle, str.
Republicii, nr. 2, jud. Teleorman.
Şedinta publică de deschidere a
ofertelor se va desfăşura în data de
03.12.2019, ora 10:00, la sediul
Primăriei Oraşului Videle, în Sala
de Şedinţe. Instanţa competentă în
soluţionarea litigiilor este Tribunalul Teleorman -secţia de contencios administrativ, cu sediul în
municipiul Alexandria, str. Ion

C r e a n g ă , n r. 5 3 , t e l e f o n :
0247/406016, fax: 0247/317322,
e-mail: tribunaltr@just.ro.
l Aeroclubul Romaniei cu sediul in
Bucuresti, sector 1, B-dul.Lascar
Catargiu, nr.54, organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea unei suprafete de 150 mp
teren inierbat, situat in Comuna
Apahida, localitatea Dezmir, str.
Planoarelor nr.52, Jud.Cluj, cu
destinatia: Amplasare hangar
demontabil avand suprafata de 144
mp pentru aeronave usoare si a
unei constructii temporare, usor
demontabila, anexa la hangarul
mentionat cu o suprafata de 6 mp.
Data limita pentru depunerea ofertelor este 18.11.2019, ora 10.00 la
sediul AR. Data de deschidere a
ofertelor este 18.11.2019, ora 11.00.
Contractele de inchiriere se vor
incheia pentru o perioada de 10
ani. Caietul de sarcini se poate
ridica de la sediul AR. Tel/fax.
021.312.36.19.

1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna
Doclin, prin Consiliul Local
Doclin, cu sediul în Doclin, nr.1,
județul Caraş-Severim, telefon/fax:
0255.527.001, e-mail: primaria_
doclin@yahoo.com, cod fiscal:
3227769. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Cuvetă lac
Doclin, în suprafaţă de 4.647mp, ce
aparține domeniului public al
Comunei Doclin, județul Caraş-Severin, înscris în CF nr.30078,
conform HCL Doclin,
nr.23/31.07.2019 şi temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019. 3. Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de
la sediul instituției, Compartimentul Administrație Publică
Locală. 3.2.Denumirea şi datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Se
poate obține de la Compartimentul
Administrație Publică Locală din
cadrul Primăriei Comunei Doclin,
nr. 1, județul Caraş-Severin. 3.3.
Costul şi condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr.57/2019, privind Codul
administrativ: Fără costuri. 3.4.
l

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.11.2019, ora 16.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 03.12.2019, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei
Doclin, Comunei Doclin, nr.1,
județul Caraş-Severin. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate: unul exterior şi unul
interior. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedința publică de
deschidere a ofertelor: 03.12.2019,
ora 10.00, Primăria Comunei
Doclin, Comunei Doclin, nr.1,
județul Caraş-Severin. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon
şi/sau adresa de e-mail aIe instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Caraş-Severin, Reşița, strada
Horea, nr.2-4, județul Caraş-Severin, telefon: 0255.213.304, fax:
0255.211.554, e-mail: ecris.115@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
08.11.2019.
l Debitorul SC Competent Serv
SRL, cu sediul în Dr.Tr. Severin,
str. Walter Maracineanu, nr. 110,
jud. Mehedinţi, CIF: 6098138,
J25/932/1994 aflata în procedură
de faliment, in bankruptcy, en
faillite în dosar nr. 2304/101/2013
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL, prin
asociat coordonator ec. Emil
Popescu, cu sediul in Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate la vânzare urmatoarele bunuri: Proprietate imobiliara
Teren + Constructii situat in loc.
Malovat, str. Calea Targu Jiului,
nr.6, jud. Mehedinti, nr. C.F. 50145
(Nr. CF vechi 292) la pretul de
189.703,00 EURO formata din: •
Teren intravilan in suprafata
totala de 16833 mp. nr. cadastral 50145 ; • Ateliere (2buc.) cu o
suprafata utila de 559,50 mp, nr.
cadastral 50145-C1; • Magazie
Materiale (2 buc.) cu o suprafata
construita de 367,03 mp, nr. cadastral 50145-C2; • Birou si Loborator
cu o suprafata construita de 297,15
mp, nr. cadastral 50145-C3; •
Sopron cu o suprafata construita
de 387,65 mp, nr. cadastral 50143C4; • Magazie cu o suprafata
construita de 87,35 mp. Apartament cu 2 camere situat in Dr.Tr.
Severin, str.Slt. Eugen Mares,
nr.10, bl.U4, sc.3, parter, ap.1, jud.
Mehedinti, cu o suprafata utila de
35,82 mp, o suprafata construita

III

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

de 43,5 mp, avand numar cadastral 51514-C1-U3, nr. C.F. 51514C1-U3 (Nr. CF vechi 4392) la
pretul de 23.630 EURO. Apartament cu 3 camere situat in Dr.Tr.
Severin, str. Slt. Eugen Mares, nr.
10, bl. U4, sc.3, parter, ap.2, jud.
Mehedinti, cu o suprafata utila de
43,73 mp, o suprafata construita
de 54,34 mp, avand numar cadastral 51514-C1-U8, nr. C.F. 51514C1-U8 (nr. CF vechi 10159) la
pretul de 26.775 EURO. Bunurile
imobile descrise anterior sunt
diminuate cu 15% fata de pretrile
stabilite prin rapoartele de
evaluare depuse la dosarul cauzei
si se afla în garanția rang I a creditorului G-Trust MH SRL (succesor
de drept al Invest Capital Malta
LTD), cu rangul I conform
c o n t r a c t d e i p o t e c a n r.
2015/24.07.2008 emis de BNP
Marin Andreca Alexandra si
contract de cesiune creanta. Teren
intravilan situat in loc. Dr. Tr.
Severin, jud. Mehedinti (intre str.
Iazului si Centura Noua, la aproximativ 300 mp de intersectia cu
drumul spre Cerneti) cu o suprafata de 5.265 mp avand numar
cadastral 63112, nr. C.F. 63112 (nr.
CF vechi 15131) la pretul de
80.554,50 EURO, pret diminuat cu
15% fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare. Preturile nu
includ TVA.(echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua plati). Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 12.11.2019 orele
14:00. Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei şi să
achiziționeze caietul de sarcină in
suma de 1000 lei pana pe data de
11.11.2019 orele 17.00. Nr. cont:
RO11BRMA0999100085359511
deschis la Banca Romaneasca.
Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, o reprezinta
incheierea din data de 19.12.2016
de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 2304/101/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Mehedinti.
Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa de licitaţie să
depună oferte de cumpărare şi
documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație şi contravaloarea caietului de sarcină la
adresa menționată anterior
respectiv localitatea Dr.Tr.Severin,
str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinţi. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunu-

GATA!
Simplu, nu?

rilor imobile descrise anterior sa
anunte lichidatorul judiciar inainte
de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută
de lege. In masura in care creditorul urmaritor doreste sa achizitioneze bunurile afalate in garantia
acestuia rang I, in cuantumul
creantei acesta va fi obligat la plata
cheltuielilor de procedura dupa
cum urmeaza: ■Cheltuieli privind
onorariu administrator/lichidator
judiciar si cheltuieli de procedura
calculate pro rata la valoarea de
evaluare a bunului imobil Apartament cu 2 camere situat. Dr. Tr.
Severin, str. Slt. Eugen Maresi,
nr.10, bl. U4, sc. 3, jud.Mehedinti
-26.015,07 lei. ■Cheltuieli privind
onorariu administrator /lichidator
judiciar si cheltuieli de procedura
calculate pro rata la valoarea de
evaluare a bunului imobil Apartament cu 3 camere situat. Dr. Tr.
Severin, str. Slt. Eugen Maresi,
nr.10, bl. U4, sc. 3, jud.Mehedinti 29.468,77 lei. ■Cheltuieli privind
onorariu administrator/lichidator
judiciar si cheltuieli de procedura
calculate pro rata la valoarea de
evaluare a bunului imobil Proprietatea imobiliarra situata in loc.
Malovat, str. Tg. Jiului nr.6 ,jud
Mehedinti - 208.795,14 lei. Relaţii
la sediul lichidatorului judiciar din
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr.7A, jud. Mehedinţi, telefon
0742592183, tel. /fax: 0252354399
sau: office@consultant-insolventa.
ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL prin
ec. Emil Popescu.
l 1. Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/ sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria oraşului Ştefăneşti, Principala/1, Ştefaneşti,
judeţul Botoşani, telefon
0231564101, fax 0231564101, email
primaria@stefanesti-bt.ro 2. Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: teren proprietate
publică a oraşului Ştefăneşti,
județul Botoşani situat T. 55, P.C.
357 intravilan, în suprafaţă de
12500 mp. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire a concesiunii se
poate obține prin cumpărare de la
sediul concedentului din oraşul
Ştefăneşti, str. Ştefan Luchian nr. 4.
3.2. Denumirea şi adresa servi-
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ciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: registratura
Primăriei Ștefănești din str. Ștefan
Luchian nr. 4, oraș Stefănești. 3.3.
Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: prețul este de 50 lei setul
și se poate achita la casieria unității
din str. Ștefan Luchian nr.4. 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.11.2019, ora 14:00; 4.
Informaţii privind ofertele: fiecare
ofertant poate depune o singură
ofertă. 4.1. Data limită de depunere
a ofertelor: 02/12/2019, ora 14:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: ofertele se depun la sediul
concedentului, Registratură, U.A.T.
Ștefănești, judeţul Botoșani, str.
Ștefan Luchian nr. 4. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data și
locul la care se va desfășura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
09.12.2019, ora 10,00 la Primăria
orașului Ștefănești din str. Ștefan
Luchian nr. 4. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau

adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Botoșani,
municipiul Botoșani, Strada Maxim
Gorki nr. 8, Botoșani, cod poștal
710222, telefon: 0231.511.739 , fax:
0231531832, e-mail: tr-botosani@
just.ro 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
08.11.2019.
1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: UAT
Comuna Jurilovca, str.1 Mai, nr.2,
Comuna Jurilovca, județul Tulcea,
telefon: 0240.563.797, fax:
0240.563.799, e-mail: primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal:
4793952. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Lot 1, strada Păcii, nr.29, curți
construcții în suprafață de 799mp,
tarla 37, parcela 2641, nr. cadastral:

l

35969, din domeniului privat al
Comunei Jurilovca, conform Hotărârii Consiliului Local Jurilovca
nr.96/29.08.2019 și al prevederilor
OUG nr. 57/03.07.2019, privind
Codul Administrativ. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, se
poate obține prin cumpărare de la
sediul Primăriei Comunei Jurilovca,
str.1 Mai, nr. 2, județul Tulcea. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Urbanism și
Amenajarea Teritoriului, str.1 Mai,
nr.2, Comuna Jurilovca, județul
Tulcea. 3.3.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50Lei/exemplar,
ce se achită la casieria Primăriei
Comunei Jurilovca. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
27.11.2019, ora 16.00. 4.Informaţii
privind ofertele: la sediul Primăriei

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Comunei Jurilovca, str. 1 Mai, nr.2,
Comuna Jurilovca, județul Tulcea.
4.1. Data -limită de depunere a ofertelor: 03.12.2019, ora 16.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: UAT Comuna Jurilovca, str.1
Mai, nr.2, Comuna Jurilovca, județul
Tulcea, Compartimentul Registratură. 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: 04.12.2019,
ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Jurilovca, str. 1 Mai, nr.2,
Comuna Jurilovca, județul Tulcea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Tulcea, str.Toamnei, nr.15, Tulcea,
județul Tulcea, cod poștal: 820127,
telefon: 0240.504.279, fax:
0240.518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.11.2019.

PIERDERI
l Pierdut Atestat marfă CPI pe
numele Curelea Paul, cu domiciliul în
localitatea Negomir, județul Gorj.

Pierdut card tahograf pe numele
Mamulas Florentina Cristina. Mă
puteți contacta la: 0751.489.289.

l

SC Carbon Logistic SA, CUI:
21747255, J35/1842/2007, pierdut 29
autorizații de drum: țară -serie autorizație: Ungaria -000334, Ungaria
-000335, Ungaria -000336, Serbia
-000297, Serbia -000313, Serbia
-000336, Ungaria -000388, Serbia
-000405, Serbia -000406, Ungaria
-000408, Ungaria -000409, Ungaria
-000410, Serbia -000438, Serbia
-000436, Serbia -000435, Ungaria
-000048, Ungaria -000047, Ungaria
-000046, Serbia -000321, Serbia
-000031, Serbia -000030, Ungaria
-000092, Serbia -000069, Ungaria
-000093, Serbia -000070, Ungaria
-000094, Serbia -000071, Ungaria
-000095, Serbia -000072. Le declarăm
nule.

l

