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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 Avan Security angajează 
Agent securitate în București. 
Tel.0757.077.578.

l Angajăm Șofer cat.B, vechimea 
permisului min. 5 ani, doar în Bucu-
rești, fără cazier judiciar. Telefon: 
0764.402.441.

l SC Al Huda Trading SRL, cu 
sediul în București, sector 1, anga-
jează, femeie de serviciu (5 posturi) 
COR 911201,  spălător vitrine și 
g e a m u r i  ( 5  p o s t u r i )  C O R 
912301,  pentru punctul de lucru al 
companiei din sector 1 București. 
Candidații eligibili sunt rugați să 
transmită CV-ul la adresa de e-mail: 
alhudatr6@gmail.com, candidații 
eligibili vor fi contactați telefonic.

l Spitalul Clinic de Urgenţă de 
Chirurgie Plastică Reparatorie și 
Arsuri cu sediul în București, 
Calea Griviței nr.218, sector 1, 
t e l e f o n -  0 2 1 / 2 2 4 0 9 4 7 ,  f a x 
021/2240930, Cod Fiscal 4967072, 
reprezentat prin dr. Cristian Toma, 
având funcţia de Manager Inte-
rimar organizează în perioada 
0 7 . 0 9 . 2 0 2 0 ,  p r o b a  s c r i s ă - 
10.09.2020, proba interviu, concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante cu 
normă întreagă pe perioadă nede-
terminată, în conformitate cu 
H.G.R. 286/2011 modificată prin 
H.G.R. nr.269/2016 pentru apro-
barea Regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant, corespun-
zător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare  a le  personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice: Denu-
mirea posturilor: -1 post muncitor 
treapta II  fochist  autorizat 
I.S.C.I.R.- Activitatea de întreţi-
nere; -1 post muncitor treapta IV 
lăcătuș mecanic- Activitatea de 
intreţinere; -1 post șofer- Biroul 
Aprovizionare, Transport, Admi-
nistrativ. Condiţii generale: -candi-
datul este cetăţean român sau 
ceţaţeanul unui stat aparţinând 
U.E.; -candidatul cunoaște limba 
română scris și vorbit; -candidatul 
are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale. Dosarul de 
înscriere la concurs va cuprinde 
următoarele documente: -cerere de 
înscriere la concurs, adresată 
conducătorului unității; -act iden-
titate în original și copie; -docu-
mente în original și copie, care să 
ateste nivelul studiilor, diplomă 
școală generală, diplomă bacalau-
reat, acte care atestă efectuarea 
unor cursuri/ specializări; -copia 

carnetului de muncă și/sau adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
muncă după data de 01.01.2011, în 
meserie sau în specialitatea studi-
ilor; -cazierul judiciar; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, elibe-
rată de medicul de familie; -curri-
culum vitae.  Condiţii specifice: 
-autorizație fochist I.S.C.I.R. cu 
viza în termen, pentru postul de 
fochist. Data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul 
de concurs, este 28.08.2020, orele 
15:00,  reprezentând 10 zile lucră-
toare de la afișarea anunţului la 
sediul spitalului. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul institu-
ţiei sau la telefon 021/2240947 
int.124: biroul R.U.N.O.S. Infor-
maţii privind desfășurarea concur-
sului sunt afișate pe pagina de 
internet a spitalului: www.arsuri.
ro.

CITAȚII
l Numiții, Andreica Maria, Ana, 
Maria Floarea, Silvia, Emil, Costan, 
sunt chemați în instanță la Judecă-
toria Bistrița, în dosar număr 
197/190/2005, în data de 15.09.2020, 
ora 09:00.

l Apetrei Aurel Octavian este citat 
la Judecătoria Săveni în Dosar nr. 
1196/297/2018 în 03.09.2020

l Numiții Neagu Gheorghe și 
Neagu Daniela, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Buzău, cartier 
Micro XIV, bloc 47, scara A, etaj 4, 
ap.18, sunt citați la Judecătoria 
Buzău pentru data de 16.09.2020, 
ora 09:00, completul Cc 2, în calitate 
de debitori privind dosarul nr. 
1026/200/ 2020, în proces cu Asoci-
ația de Proprietari C.T.3 NR.1.

l Numitele, Adam Mihaela, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Reșiţa, jud. Caraș- Severin și Mili-
taru Dumitriţa, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Craiova, jud. Olt, 
sunt citate la Judecătoria Seveni, în 
data de 03.09.2020, ora 09:00, în 
calitate de pârâte în dosarul nr. 
695/297/2019 în proces cu recla-
manta Guţu Elena.

l Se citează la Judecătoria Arad-
Secţia civilă (Bd. Vasile Milea nr. 
2-4, Arad, jud. Arad), sala 144, 
Complet C22-2020, în data de 
23.09.2020, ora 9:10, în calitate de 
intimat, Pană Mihail Hanibal, 
domiciliat în sat Vinga, com. Vinga, 
str. Gării nr. 1 (fost Vinga, nr. 
1414/B), Jud. Arad, în dosarul nr. 
9174/55/2020 al Judecătoriei Arad, 
având ca obiect înlocuire amendă cu 
muncă în folosul comunităţii, în 
proces cu Comuna Vinga, în calitate 
de petent.

SOMAȚII
l  D o s a r  n r. 9 8 5 / 2 3 8 / 2 0 1 9 . 
Complet: C2 NCPC. Obiectul 
cauzei: uzucapiune. Reclamant: 
Miha i  Gheorghe  Cr i s t ine l . 
Somaţie. Prin cererea înregistrată 
pe rolul Judecătoriei Gurahonţ, 
sub nr.985/238/2019, posesorul 
Mihai Gheorghe Cristinel, cu 
domiciliul în Vîrfurile, str.Gării, 
nr.115, jud.Arad, a invocat dobân-
direa prin uzucapiune a dreptului 
de proprietate asupra imobilului 
înscris în CF300970 Vîrfurile, nr.
cad. 300970, asupra cărora figu-
rează în CF ca proprietar tabular 
Statul Român. Reclamanta susţine 
că a folosit acest imobil de peste 
20 de ani în mod public, pașnic, 
continuu și sub nume de propri-
etar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi 
ca, în baza prev. art.130 din Legea 
nr.115/1938, de îndată, să înain-
teze opoziţie la Judecătoria Gura-
honţ, deoarece în caz contrar în 
termen de o lună de la această 
publicare se va proceda la rezol-
varea cererii. Prezenta somaţie se 
va afișa timp de o lună la tabla de 

afișare a Judecătoriei Gurahonţ, la 
tabla de afișare a Primăriei 
Comunei Vîrfurile.

l Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr. 1328/246/2020 privind pe 
petenta Duca Liliana care solicita 
inscrierea dreptului de proprietate 
prin uzurpaciune, asupra imobi-
lului identificat situat in Tirnova 
inscris in CF NR 313511 Tarnova 
(CF vechi 3257 Tarnova) cu nr.top 
936-937/b compus din casa cu nr. 
adm. vechi 280 si teren intravilan 
la nr. adm. vechi 280, nr. adm. nou 
676, in suprafata de 1872 mp. 
imobil asupra caruia figureaza ca 
proprietar tabular intabulat sub B1 
defunctul Chirila Damian una si 
aceeasi  persoana cu Farcas 
Damian nascut  la  data  de 
29.01.1894 si decedat la data de 
16.10.1970. In urma acesteia in 
baza art. 130 din Decretul-Lege 
115/1938 sunt somati toti cei intere-
sati de Indata sa inainteze opozitie 
la Judecatoria Ineu, in caz contrar, 
in termen de o luna de la aceasta 
ultima publicare se va proceda la 
solutionarea cererii.

DIVERSE
l SC Gasilo Team DDD SRL 
anunță intenția de obținere a 
autorizației de mediu pentru 
activitatea cu COD CAEN: 
„0161- Activități auxiliare 
pentru producția vegetală 
(inclusiv fumigare la produse 
cerealiere)”, desfășurată la 
punctul de lucru din Jud.Timiș, 
Com.Cărpiniș, Sat Iecea Mică, 
Nr. 182.

l Sim-Mat Construzioni SRL, cu 
domiciliul în București, B-dul 
Unirii, nr. 67, bl. G2A, sc. 1, ap. 16, 
sector 3, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a Acordului de Mediu 
pentru proiectul: „Înființare capaci-
tate turistică P+4E+Eth (casa 
scării+lift) cu spații comerciale la 
parter și împrejmuire teren”, 
amplasat în județul Constanța, oraș 
Năvodari, Promenada Năvodari, 
FN, lot 3/1/1/2/1/1, zona Mamaia 
Nord. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
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Constanța: municipiul Constanța, 
str.Unirii, nr.23 și la sediul titula-
rului: Sim-Mat Construzioni SRL 
cu domiciliul în București, B-dul 
Unirii, nr. 67, bl. G2A, sc. 1, ap. 16, 
sector 3, în zilele de luni-vineri, 
între orele 09:00-13:00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul autorității competente 
pentru  Protecț ia  Mediului 
Constanța.

l UAT Copșa Mică, din județul 
Sibiu, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 14 și 15 
începând cu data de 25.08.2020, pe 
o perioadă de 60 de zile calendaris-
tice, la sediul Primăriei Orașului 
Copșa Mică, Aleea Castanilor, nr. 8, 
conform art.14, alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Orașului 
Copșa Mică, și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

l Comunicat. Informăm publicul 
că, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr.5/2018, art.125 
(2), Raportul pentru Semestrul I 
2020 al Autonova SA Satu Mare, a 
fost transmis către A.S.F și 
BVB-Piața AeRO. Acest raport 
poate fi consultat la cerere la sediul 
societății din str. Fagului, nr. 35, loc. 
Satu Mare, jud. Satu Mare, pe 
website-ul  societăți i :  www.
autonova.ro sau la adresa: www.
bvb.ro, la simbolul AUTQ. Infor-
mații suplimentare la telefon: 
0261.759.705.

l SNGN Romgaz SA, titular al 
proiectului „Conducte și instalații 
pentru punerea în producție a 
sondelor din structura Merii”, 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Ialomița, în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
„Conducte și instalații pentru 
punerea în producție a sondelor din 
structura Merii”, propus a fi 
amplasat în comuna Radulești și 
comuna Adâncata, jud.Ialomița, 
comuna Nuci, jud.Ilfov și comuna 
Ciorani, jud.Prahova. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ialomița, loc.
Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.1, în 
zilele de luni-joi 08:00-16:30, vineri 
între orele 8:00-14:00, și pe site-ul 
APM Ialomița. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații 

la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de 
internet a APM Ialomița.

l S.C. Transdara S.A., având 
sediul în mun. Arad, str. Liviu 
Rebreanu, nr. 95, titular al P.U.Z. si 
R.L.U. - “Construire Ansamblu Cu 
Functiuni Mixte, Rezidential - 
Locuinte Colective, Servicii Si 
Comert, Cu Functiunile Comple-
mentare Si Accese”, amplasat in 
intravilan mun. Arad, str. Liviu 
Rebreanu, nr. 95, C.F. nr. 304822 
Arad, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţi-
nere a avizului de mediu pentru 
P.U.Z.- ul menţionat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune 
a P.U.Z.-ului poate fi consultată la 
sediul APM Arad, strada Splaiul 
Muresului, FN, localitatea Arad, 
judeţul Arad, de luni până joi între 
orele 09:00 - 16:00, vineri între orele 
09:00 - 13:00. Observaţii/comentarii 
și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM ARAD, în termen de 
15 zile de la data publicării anun-
ţului.

l  Comuna Sicula titular al 
proiectului - infiintare distributie 
gaze naturale presiune medie in 
comuna $icula cu satele apartind-
toare $icula, Gurba Si Cherelus, 
anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare 
de catre APM Arad, in cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul - Infiintare distribulie 
gaze naturale presiune medie in 
comuna $icula cu satele apartina-
toare $icula, Gurba Si Cherelus, 
propus a fi amplasat ln localitatile 
$icula, Gurba si Cherelus, jud. 
Arad. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la 
sediuJ Agentiei pentru Protectia 
Mediului din Arad, Splaiul 
Mures, FN, jud. Arad, in zilele de 
luni pana vineri, intre orele 8:00-
16:30, precum si la urmatoarea 
adresa de internet www.apmar.
apmar.ro Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observalii la 
proiectul deciziei dei incadrare tn 
termen de I0 zile de la data publi-
carii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului.

l SC Hello Holidays S.R.L. anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Construire 
Centru Multifunctional si servicii 
suplimentare Zen Garden- Rela-
x&SPA, Imprejmuire si amenajare 
teren” propus a fi amplasat in oras 
Fierbinti-Targ, sat Fierbintii de Sus, 

Calea Urziceni, tarla-346, parcela 
2/1, 2/2, 2/3, lot 2, nr.cadastral 
27856, jud.Ialomita. Informatiile 
privind proiectul propus, pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ialomita, loc.
Slobozia, str.M.Viteazul, nr.1, in 
zilele de luni-joi, intre orele 8:00-
16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, 
la sediul Primariei Fierbinti Targ si 
la sediul SC Hello Holidays SRL cu 
sediul ȋn mun. Bucuresti, Piata 
Romana, nr.9, camera 3, sc.E, et.1, 
ap.2, sect.1, ȋn zilele de luni-vineri, 
intre orele 08:00-16:00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Ialomita.

l SC Hello Holidays Transport 
SRL anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Construire 
Centru de Ingrijire medicala de 
specialitate Eden Premium Center- 
Home&Care, Imprejmuire si 
Amenajare Teren” propus a fi 
amplasat in oras Fierbinti-Targ, sat 
Fierbintii de Sus, Calea Urziceni, 
tarla-346, parcela 2/1, 2/2,2/3, lot 1, 
nr.cadastral 27855, jud.Ialomita. 
Informatiile privind proiectul 
propus, pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Ialomita, loc.Slobozia, str. M.
Viteazul, nr.1, in zilele de luni-joi, 
intre orele 8:00-16:30, vineri intre 
orele 08:00-14:00, la sediul Prima-
riei Fierbinti Targ si la sediul Sc 
Hello Holidays Transport SRL cu 
sediul ȋn mun. Ramnicu Valcea, str.
Nistor Dumitrescu, nr.34A, camera 
2, jud.Valcea, ȋn zilele de luni-vi-
neri, intre orele 08:00-16:00 Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic 
la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Ialomita.

l  S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 
Medias, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul:  “Reabilitarea 
conductei ø28” Batani - Onesti 
etapa I - pregatirea pentru trans-
formarea in conducta godevila-
bila”, propus a se realiza in 
extravilanul si intravilanul localita-
tilor Poiana Sarata, Hirja, Oituz, 
Marginea, Ferastrau, Onesti, 
judetul Bacau. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Bacau, str. Oituz, nr.23 
si la sediul S.N.T.G.N. Transgaz 
S.A. din orasul Medias, P-ta C.I. 
Motas, nr.1, judetul Sibiu, in zilele 
de luni - joi intre orele 8:00 - 16:30 
si vineri intre orele 8:00 - 14:00. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Bacau, str. 
Oituz, nr. 23.

l Anunt public privind decizia 
etapei de incadrare S.C. Rewe 
Projektentwicklung Romania 
S.R.L., titular al proiectului “ 
Construire Magazin “Penny 
Market” si Magazin Produse 
Alimentare Carne si Branzeturi, 
Drumuri Acces, Alei Carosabile si 
Pietonale, Spatiu Parcare, Amena-
jari Exterioare, Sistematizare Verti-
cala, Panouri Firma si Publicitate, 
Signalistica, Post Trafo, Bransa-
mente, Utilitati si Organizare De 
Santier”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Ilfov, in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul “ 
Construire Magazin “Penny 
Market” si Magazin Produse 
Alimentare Carne si Branzeturi, 
Drumuri Acces, Alei Carosabile si 
Pietonale, Spatiu Parcare, Amena-
jari Exterioare, Sistematizare Verti-
cala, Panouri Firma si Publicitate, 
Signalistica, Post Trafo, Bransa-
mente, Utilitati si Organizare De 
Santier”,propus a fi amplasat in 
jud.Ilfov, com.Stefanestii de Jos, 
sat Stefanestii de Jos, Sos. Stefa-
nesti, nr.54A, nr.cad. 60549. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului din Bucuresti, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, Sect.6, in zilele de 
luni-vineri, intre orele 9:00-12:00, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet http://apmif.anpm.ro 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 
10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a autori-
tatii competente pentru protectia 
mediului.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Turia, din județul Covasna, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.35, 37, 41, 
42, 44, 48, 50, 51, 54, 56 și 58, înce-
pând cu data de 24.08.2020, pe o 
perioadă de 60 de zile (24.08.2020-
26.10.2020), la sediul primăriei loc.
Turia, str. Principală, nr. 835, 
județul Covasna.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Galiciuica, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.5, 13, 17, 
începând cu data de 24.08.2020, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publi-
cităţii imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 

documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de comunicare 
decât cele menționate mai sus nu 
vor fi luate în considerare.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Ghidici, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 23, 26, 
începând cu data de 21.08.2020, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Ghidici, județul Dolj, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de comunicare 
decât cele menționate mai sus nu 
vor fi luate în considerare.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Coșoveni, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.10, începând 
cu data de 26.08.2020, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei Coșoveni, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară. Cererile de rectificare depuse 
prin orice alte mijloace de comuni-
care decât cele menționate mai sus 
nu vor fi luate în considerare.

l SC Intercons Mega Construct 
SRL pentru SC Motoractive IFN 
SA, având sediul în Bd.Pipera, 
nr.1-IVC, bl.1, et.1, cam.2, locali-
tatea Voluntari, Jud.Ilfov, titular al 
Planului  Urbanist ic  Zonal 
“Contruire Complex Locuințe 
Colective 2S+P+7E din localitatea 
Voluntar i ,  Bd .Pipera  T49 , 
PA1004”, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obți-
nere a avizului de mediu pentru 
planul/ programul menționat și 
declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/ progra-
mului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, 
sector 6, de luni până joi, între orele 
09:00-13:00. Observații/ comentarii 
și sugestii se primesc în scris la 
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sediul APM Ilfov, (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440), în 
termen de 15 zile de la data publi-
cării anunțului.

LICITAȚII
l  Curtea de Apel  Oradea, 
CUI17071723, tel.0259.479.419, 
persoană de contact Monenciu 
Adina, organizează licitație publică 
cu plic sigilat la data de 04.09.2020, 
ora 12:00, la sediul instanței, în 
vederea închirierii unui spațiu de 
1mp situat la parterul Palatului de 
Justiție Oradea, pentru activități de 
copiere/multiplicare acte și a unui 
spațiu de 1mp pentru amplasarea 
unui automat de snack-uri și 
băuturi reci. Documentația de atri-
buire și informații suplimentare se 
pot obține accesând pagina de 
internet a instanței: http://portal.
just.ro/35/SitePages/achizitii.
aspx?id_inst=35.

l Subscrisa DRB Insolvency SPRL, 
prin asociat coordonator Dărăban 
Ionel, lichidator judiciar în dosar 
nr.774/94/2018*, SC Dendav Egal 
SRL, CUI:21643748, anunță organi-
zarea de licitații publice organizat la 
adresa de corespondență al lichida-
torului judiciar, Zalău, str. Gh.Doja, 
nr. 4, Bl. D4, ap. 2, jud.Sălaj, pentru 
vânzarea bunului imobil, situat în 
Voluntari, str.Cpt.Dinu Pestrițiu, 
nr.1, jud.Ilfov, la data de 24.09, 
08.10, 22.10 și 05.11.2020, ora: 
13:00. Regulamentul de vânzare se 
află la sediul lichidatorului judiciar. 
R e l a ț i i  s u p l i m e n t a r e : 
tel.0754.098.420.

l Debitorul GS Investment SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar DINU, URSE SI ASOCI-
ATII SPRL, scoate la vanzare, 
urmatorul bun mobil: 1. Masina de 
spalat Tonello, 98% depreciere 
totala. Pretul de pornire al licitatilor 
pentru bunul mobil apartinand 
debitoarei GS Investment SRL 
reprezinta 100% din valoarea de 
piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare, respectiv 
3.346,00 Euro Exclusiv TVA. Pretul 
Caietului de sarcini pentru bunul 
mobil este de 100,00 Lei inclusiv 
TVA. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO 38 BREL 0002 0024 
7309 0100 deschis la Libra Internet 
Bank, cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru lici-
tatie, a garantiei de 10% din pretul 
de pornire al licitatiei pentru bunu-
rile pentru care se liciteaza; -achizi-
tionarea cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie a Caietului de 
sarcini, ce poate fi achitat in contul 
lichidatorului judiciar nr. RO 43 

INGB 5514 9999 0051 3726 deschis 
la ING BANK - Sucursala Doro-
banti sau in numerar la sediul aces-
tuia din Bucuresti str. Buzesti nr.71, 
et.5, cam.502-505, sector 1. Pentru 
bunul mobil apartinand debitoarei 
GS Investment SRL, prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 
07.09.2020, ora 15:00. Toate sedin-
tele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
cam. 502-505, sector 1. Pentru 
relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l 1. Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: COMUNA 
Niculești, Principală, nr 265A, 
Niculești, judeţul Dâmbovița, 
t e l e f o n  0 2 1 2 6 7 0 6 0 6 ,  f a x 
0212670606, email primaria@nicu-
lesti.ro  2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: Licitație publică 
pentru închirierea spațiilor din 
imobilul situat în localitatea Nicu-
lești în domeniul public al Comunei 
Niculești, pentru amenajarea unui 
cabinet stomatologic 17,97 mp, a 
unui cabinet de medicină de familie 
26,05 mp. HCL 49/28.11.2019 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul adminis-
trativ. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini 3.1. Modalitatea 
sau modalitațile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de 
atribuire: în urma înregistrării unei 
solicitări scrise la sediul Primăriei 
Comunei Niculești sau prin e-mail 
la primaria@niculesti.ro 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de 
atribuire: Biroul Achiziții publice 
din cadrul primăriei Comunei Nicu-
lești 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 200 lei se 
achită la casieria Primăriei 
Comunei Niculești 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificarilor: 
31/08/2020, ora 15:00 4. Informații 
privind ofertele: se regăsesc în 
caietul de sarcini 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 14/09/2020, 
ora 15:00 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Comuna Niculești, 
Sat Niculești nr 265A, județul 
Dâmbovița ( sediul Primăriei 

Comunei Niculești) 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar 5. Data 
și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 15/09/2020, ora 09:00, 
Comuna Niculești, Sat Niculești nr 
265A, județul Dâmbovița ( sediul 
Primăriei Comunei Niculești) 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul 
Dâmbovița, Judeţul Dâmboviţa, 
Târgoviște, str. Calea București, nr. 
3, Telefon 0245/612344 , Fax 
0245/216622, e-mail  tr-dambovi-
ta-arh@just.ro 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării : 
11/08/2020

l Comuna Victoria, cod fiscal 
4540305, satul Victoria nr.343, 
comuna Victoria, judeţul Iași, cod 
707580, telefon 0232-295120, fax 
0232-295120, email primariavic-
toria@yahoo.com organizează lici-
tație publică pentru concesiunea de 
terenuri situate în extravilan care 
aparțin domeniului public al 
Comunei Victoria cu destinația 
pășune, astfel: - pășune situată în 
satul Sculeni cu suprafața de 18,50 
ha, Tarla 45, Parcela 380; - pășune 
situată în satul Sculeni cu suprafața 
de 14,50 ha, Tarla 45, Parcela 380; - 
pășune situată în satul Sculeni cu 
suprafața de 5,00 ha, Tarla 47, 
Parcela 392; Concesionarea se face 
conform O.U.G. nr. 57/2019 și a 
Hotărârii Consiliului Local nr. 
53/28.05.2020. Informaţiile privind 
documentaţia de atribuire se regă-
sesc în caietul de sarcini. Persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire de la Registratura Primăriei 
Comunei Victoria pe baza unei 
cereri scrise și a chitanței eliberate 
de casieria Primăriei Comunei 
Victoria. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar 
este de 5 lei/exemplar ce se vor 
achita în numerar la casieria Primă-
riei Victoria, județul Iași. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 02/09/2020, ora 12:00. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
07/09/2020, ora 12:00. Ofertele se 
depun la Compartimentul Registra-
tură din cadrul Primăriei Comunei 
Victoria,  sat Victoria nr.343, 
comuna Victoria, județul Iași 
într-un singur exemplar. Ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor va 
fi în data de 08/09/2020, ora 10:00, 
în sala de ședințe a Primăriei 
comunei Victoria, sat Victoria nr. 
343, comuna Victoria, județul Iași 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 

e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ, 
Tribunalul Județean Iași, strada 
Elena Doamna, nr. 1A, mun. Iași, 
judeţul Iași, Cod poștal 700398, 
Telefon:  0332.403.647,  Fax: 
0332.435.700, email tr-iasi-civ2@
just.ro.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Consiliul 
Local Brăduleț, comuna Brăduleț, 
sat Cosaci, județul Argeș, telefon/
fax 0248/267.910, e-mail: primaria_
bradulet@yahoo.com, cod fiscal 
4318326. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 13 loturi 
de teren în suprafață totală de 
8.571mp, conform caietului de 
sarcini, ce aparțin domeniului 
publ ic  al  Consi l iului  Local 
Brăduleț, județul Argeș, conform 
H.C.L. nr.34/25.09.2019 și teme-
iului legal: O.U.G. nr.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 atri-
buire: la cerere, de la sediul institu-
ției, Compartimentul Registratură. 
3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului 
din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul 
Registratură din cadrul Primăriei 
Comunei  Brăduleț ,  comuna 
Brăduleț, sat Cosaci, județul Argeș. 
3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 50Lei/exem-
plar, se achită cash la casieria 
Primăriei Comunei Brăduleț. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 01.09.2020, ora 10:00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 08.09.2020, ora 12:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Brăduleț, 
comuna Brăduleț, sat Cosaci, 
județul Argeș, Compartimentul 
Registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Se depun într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 
5. Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 09.09.2020, ora 10:00, 

Primăria Comunei Brăduleț, 
comuna Brăduleț, sat Cosaci, 
județul Argeș. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Argeș, Pitești, B-dul I.C.Brătianu, 
nr.7,  judeţul  Argeș,  telefon 
0248/216.599, fax 0248/212.410, 
e-mail: tr-arges@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 14.08.2020. 

PIERDERI
l Declar pierdut și nul Atestat 
Agabaritic, eliberat de ARR Dolj, pe 
numele Iacob Cristian.

l Pierdut certificat înregistrare 
seria B nr. 3134203 eliberat la 
02.03.2016 de O.N.R.C. Mehedinți 
pe numele: S.C. Enedas Company 
2016 S.R.L. Se declară nul.

l Pierdut, în data de 22.06.2020 
următoarele acte, pe numele Stanilă 
Ionel, domiciliat in comuna Dumi-
tresti, judetul Vrancea : card taho-
graf, atestat marfă, atestat ADR. Le 
declar nule.

l Subscrisa Societatea de Distri-
butie a Energiei Electrice Muntenia 
Nord S.A.- SDEE Ploiesti, declara 
pierdute urmatoarele acte Certificat 
de înregistrare seria B, nr. 3219781, 
Certificat constatator care atestă 
înregistrarea declaraţiilor pe proprie 
răspundere privind autorizarea 
funcţionării Activitati proprii de 
birou pentru societate, nr. înregis-
trare 268/04.01.2017, Certificat de 
inregistrare mentiuni care atesta 
inregistrarea declaratiilor pe proprie 
raspundere privind activitati care se 
desfasoara la beneficiari si /sau in 
afara sediilor proprii, nr. Inregis-
trare 268/04.01.2017.

DECESE
A plecat spre lumi mai bune
dragul nostru prieten și naș, 

MIRCEA
RABINSCHI

un suflet nobil, un mare talent,
un om de neînlocuit...

Domnul Dumnezeu să-i facă
loc în cer, la dreapta Sa.

Păreri de rău și condoleanțe
familiei și celor care l-au

iubit și prețuit.

Fam. Neagu-Sadoveanu



Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un deficit bugetar interzis în Europa 

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă

Camere video anti- 
bătaie, în grădinițe

Joi 9 mai 2019 ∙ Serie nouă ∙ nr. 369 (7681) ∙ 2,8 lei

Programul  
Laptele,  
cornul şi  
lama de ras

n Un fabricant de pâine din Ocna Mureş a prins anul acesta contracte de 34 milioane de lei pentru furnizarea de lapte, cornuri 

şi mere pentru elevi n Firma este celebră pentru numeroasele scandaluri în care a fost implicată - de la mere îngheţate, la 

lapte stricat şi lame de ras în cornurile pentru copii n Protecţia Consumatorilor a amendat, autorităţile au reziliat acordurile, 

dar tot timpul apar contracte noi, ridicând totalul afacerilor cu statul la circa 50 milioane de euro Pag. 5
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Fost ministru, otrăvit cu mercur
Doina Pană, fost ministru al Apelor şi Pădurilor şi 

actual deputat PSD, a dezvăluit că, la sfârşitul anului 

2017, a fost victima unei intoxicaţii cu mercur. Aceasta 

bănuieşte că atacul asupra sa are orginea în zona 

mafiei lemnului, ca urmare a deciziilor pe care le-a luat. 

Doina Pană suspicionează că substanţa otrăvitoare a 

fost strecurată în alimente. Tratamentul-şoc pentru 

eliminarea dozei de mercur a durat 12 zile, însă 

eliminarea totală a substanţei din organism poate 

dura chiar ani de zile.  Pag. 7


