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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Euro Strada SRL angajează: bucă-
tarix5, maistru normatorx4. Oferim 
salariu motivant. Tel. 0268.312.177.

l Firmă partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. 
Plecare imediată. Relații la telefon: 
0739.615.651.

 ÎNCHIRIERI OFERTE
l  Proprietar închiriez apartament 4 
camere, mobilat, utilat lux, B-dul Muncii, 
Brașov. 0722/370135 (17.00- 19.30).

 CITAŢII
l Numitul:  Goldstein Eizik, este chemat 
la Judecatoria Sighetu Marmatiei, la 
data de 21.08.2019, in calitate de parat, 
in dosar nr. 1106/307/2019, avand ca 
obiect uzucapiune.

l Se citeaza numita PRECOB 
DOINITA ELENA , cu utlim domiciliu 
cunoscut in sat Holboca,comuna 
Holboca, jud.Iasi, fiica lui Precob Elena si 
Precob Gheorghe,CNP 2650730221190,la 
Judecatoria Iasi,  in dosarul nr. 
31717/245/2018 cu termen de judecata la 
data de 28.06.2019, complet nr.35, sala 3, 
in calitate de intimata, pentru declararea 
judecatoreasca a mortii.

DIVERSE
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii de faliment a debitorului SC 
Geosonda SRL, CIF: 29272313, 
J25/176/2017, dosar nr. 2669/101/2018 
-Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru 
depunerea cererilor suplimentare de 
creanţă la 15.07.2019; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor la 31.07.2019; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului suplimentar și pentru afișarea 
tabelului definitiv consolidat al creanţelor 
la 20.08.2019. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

l Această informare este efectuată de 
Ghib losif, reprezentantul locatarilor: 
Cret Claudiu Teodor, Pert Liviu, Pali 
Dorin-Nicodin, Doble loan Ciprian, 
Fitero Lucian-loan, Ghib losif și Cret 
Calin George, tel. 0745.323.979, ce inten-
ţionează să solicite de la AN „Apele 
Române” aviz de gospodărire a apelor/
aviz de amplasament pentru realizarea 
lucrărilor de alimentare cu apă și canali-
zare pe strada Violetelor din municipiul 
Oradea, jud.Bihor. Această investiţie este 
nouă. Ca rezultat al procesului de 
execuţie vor rezulta ape uzate de la 
gospodăriile de pe strada Violetelor, ce se 
vor evacua în căminul existent de pe str. 
Apateului. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Persoanele 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 și 
recomandări se pot adresa solicitantului 
după data de 14.06.2019.

l Fundatia pentru Promovarea Sanctiu-
nilor Comunitare (FPSC), titular al acti-
vității de colectare și reciclare a 
deșeurilor nepericuloase/periculoase 
(DEEE, deșeuri de ambalaje, deșeuri de 
baterii și acumulatori etc. ), anunță 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obținere a autorizației de mediu 
pentru activitate. Informațiile privind 
potențialul impact asupra mediului al 
activității pot fi consultate la sediul APM 
Ilfov, str.Lacul Morii, nr.1, Sector 6, 
București, tel./fax: 430.15.77, 430.15.23, 
430.14.02 /0746.248.440, în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-13.00. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Ilfov.

l Beneficiarul proprietar al terenului 
situat în comuna Glina, tarla 10/1, 
parcela 37, nr.cadastral 1791, 1789, în 
suprafață de 2500mp, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a Avizului de Oportunitate 
pentru documentația PUZ- Alipire loturi 
și realizare PUZ Ansamblu hale depozi-
tare, birouri și utilități. Documentația va 
fi depusă pentru consultare la Consiliul 
Județean Ilfov la data 18.06.2019. Obser-
vații/comentarii se primesc în scris la 
Direcția de Urbanism din cadrul Consi-
liului Județean Ilfov, București, sector 6, 
strada Doctor Ernest  Juvara 3 
(tel.021.212.56.93), în termen de 18 zile 
de la publicarea prezentului anunț.

l Beneficiarul proprietar al terenului 
situat în comuna Snagov, tarla 237, 
parcela 887, nr.cadastral 3026, în supra-
față de 1000mp, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a Avizului de Oportunitate 
pentru documentația PUZ- Construire 
spălătorie auto, anexă tehnică, bazin 
vidanjabil. Documentația va fi depusă 
pentru consultare la Consiliul Județean 
Ilfov la data 18.06.2019. Observații/
comentarii se primesc în scris la Direcția 
de Urbanism din cadrul Consiliului 
Județean Ilfov, București, sector 6, strada 
D o c t o r  E r n e s t  J u v a r a  3 
(tel.021.212.56.93), în termen de 18 zile 
de la publicarea prezentului anunț.

l Informare. Această informare este 
efectuată de Balog Francisc, domiciliat 
în mun.Timișoara, Int. Sepia, nr. 79, bl. 5, 
sc. A, et. 2, ap. 12, jud. Timiș, 
tel.0730.559.842, ce intenționează să 
solicite de la Administrația Bazinală de 
Apă Banat aviz de gospodărire a apelor 
pentru realizarea lucrărilor de elaborare 
PUZ „Zona de locuințe, pensiune și 
servicii” pe terenul situat în localitatea 
Giarmata, jud.Timiș, identificat cu CF 
nr. 404240, 405640, 405570. Această 
investiție este nouă. Ca rezultat al acestei 
investitii se vor produce urmatoarele: 
Zonă de locuințe pensiune și servicii. Ca 
rezultat al procesului de producție vor 
rezulta permanent ape uzuale menajere, 
ce se vor evacua în rețeaua de canalizare 
menajeră a localității. Această solicitare 
este conformă cu prevederile Legii 
Apelor nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele care 

doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dărire a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menționată. Persoanele 
care doresc să transmită observații și 
recomandări se pot adresa solicitantului 
la adresa de mai sus sau telefonic la dl.
Balog Francisc, tel.0730.559.842.

l Informare. Această informare este 
efectuată de Suciu Flavius Viorel, domi-
ciliat în Giarmata, nr.14, jud. Timiș, nr.
telefon: 0724.233.053, ce intenționează să 
solicite de la Administrația Bazinală de 
Apă Banat aviz de gospodărire a apelor 
pentru realizarea lucrărilor de elaborare 
PUZ „Zona de locuințe și servicii” pe 
terenul situat în localitatea Giarmata, 
jud.Timiș, identificat cu CF 405601. 
Această investiție este nouă. Ca rezultat 
al acestei investiții se vor produce urmă-
toarele: Zonă de locuințe și servicii. Ca 
rezultat al procesului de producție vor 
rezulta permanent ape uzuale menajere, 
ce se vor evacua în rețeaua de canalizare 
menajeră a localității. Această solicitare 
este conformă cu prevederile Legii 
Apelor nr. 107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospo-
dărire a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menționată. Persoanele 
care doresc să transmită observații și 
recomandări se pot adresa solicitantului 
la adresa de mai sus sau telefonic la dl.
Suciu Flavius, tel.0724.233.053.

l Informare. Această informare este 
efectuată de Suciu Flavius Viorel, domi-
ciliat în Giarmata, nr.14, jud. Timiș, nr. 
telefon: 0724.233.053, ce intenționează să 
solicite de la Administrația Bazinală de 
Apă Banat aviz de gospodărire a apelor 
pentru realizarea lucrărilor de Elaborare 
PUZ „Zona de locuințe și servicii” pe 
terenul situat în localitatea Giarmata, 
jud.Timiș, identificat cu CF nr.403080, 
408101. Această investiție este nouă. Ca 
rezultat al acestei investiții se vor 
produce următoarele: Zonă de locuințe și 
servicii. Ca rezultat al procesului de 
producție vor rezulta permanent ape 
uzuale menajere ce se vor evacua în 
rețeaua de canalizare menajeră a locali-
tății. Această solicitare este conformă cu 
prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să 

transmită observații și recomandări se 
pot adresa solicitantului la adresa de mai 
sus sau telefonic la dl.Suciu Flavius, 
tel.0724.233.053.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, judetul Iasi, orga-
nizeaza licitatie publica deschisa in data 
de 26.06.2019 ora 10.00 pentru Concesio-
nare teren in suprafata de 14.318mp, 
domeniu privat, intravilan localitatea 
Miroslava, NC.78789, comuna Miroslava 
pentru realizarea unui proiect de amena-
jare a zonei centrale; data limita depun-
dere oferte 26.06.2019, ora 09.00. Caietul 
de sarcini poate fi obtinut de la Biroul 
Achizitii Publice din cadrul Primariei 
comunei Miroslava, judetul Iasi. Costul 
Caietului de sarcini este de 50 lei.

l Debitorul SC Valleriana Medics 
Consult SRL - in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
S.P.R.L., scoate la vanzare: Bunurile 
mobile apartinand SC Valleriana Medics 
Consult SRL -in faliment, pretul de 
pornire al licitatiei fiind diminuat cu 20% 
fata de cel stabilit prin Raportul de 
evaluare, exclusiv TVA, in bloc sau indi-
vidual, iar lista cu aceste bunuri poate fi 
obtinuta de la lichidatorul judiciar. Pretul 
caietului de sarcini este de 500 de lei, 
exclusiv TVA si se achita prin OP in 
contul nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la Ing Bank – Sucursala 
Dorobanti, pe seama lichidatorului  judi-
ciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzesti nr. 71, 
et. 5, sector 1. Garantia de participare la 
licitatie, in valoare de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei pentru bunurile 
mobile pentru care se liciteaza, va fi 
platita in lei la cursul BNR din data 
efectuarii platii, pe seama debitoarei SC 

Valleriana Medics Consult SRL in contul 
de lichidare nr. RO75 CARP 0160 0084 
5973 RO01 deschis la Banca Comerciala 
Carpatica. Participarea la licitatie este 
conditionata de depunerea dovezii de 
achitare a caietului de sarcini cat si de 
dovada achitarii garantiei de participare 
la licitatie care se vor depune in original 
la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 
1, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora  stabilite pentru sedinta de licitatie. 
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de 02.07.2019 , ora 14.00 iar daca 
acestea nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de: 09.07.2019, 16.07.2019, 
23.07.2019, 30.07.2019, ora 14.00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.

PIERDERI
l Pierdut Document Control pentru 
curse ocazionale nationale seria 0086396 
emis pentru SC Hermanos Ciocarlan 
Tour SRL. Se declara nul.

l Școala Gimnazială Mexic, cu sediul în 
București, sector 3, b-dul.1 Decembrie 
1918, nr.34, anunță pierderea statelor de 
plată din perioada 1.09.2009-31.08.2010 
și luna septembrie 2011.

l Imobiliar Foto SRL-D, sediul în Bucu-
rești, Sector 3, Calea Victoriei, nr.16-18-
20, et.2, cam.7, având J40/15054/2016, 
CUI: 36749146, declară pierdute: Certifi-
catul de Înregistrare seria B nr.3471248 
din 2017 și Certificatele constatatoare de 
autorizare. Le declarăm nule.

 Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. 
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. 
Tel/ Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului SC RESINGER CARGO SPED SRL, prin 
Încheierea civilă nr. 32/JS/CC/06.06.2019 pronunţată de Tribunalul 
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 1080/115/2019.
  Debitorul SC RESINGER CARGO SPED SRL  are obligaţia ca în termen de 
10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei 
documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura 
insolvenţei.   
  Creditorii debitorului SC RESINGER CARGO SPED SRL cu sediul social în 
localit. Reșița, str, Bârzăviței, nr. 3, ap. 4, jud. Caraş-Severin, Număr de 
ordine în Registrul Comerţului J11/938/2008, CUI 24763476 trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din 
data de 22.07.2019. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 
200 lei.

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială MACEA, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 4,5,10,11,12,14,18, începând cu
data de 20.06.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei MACEA, conform art. 14 
alin. (1) si (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii,
posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei și pe site-ul  Agenției Naționale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară.

PRIMAR, Ciprian – Gheorghe Otlăcan


