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OFERTE SERVICIU
l Compania de Zbor AMICII
SRL, com.Tutova, jud.Vaslui,
angajeaza 2 piloti aviatie si 3
mecanici aviatie cu experienta pe
elicoptere de tip Kamov Ka-26,
vorbitori de limba engleza si limba
rusa, studii de specialitate.
Telefon contact: 0731.795.351.
l Şcoala Gimnazială Ciulniţa din
judeţul Ialomiţa scoate la următoarele posturi vacante: - 1 post expert
educaţie primară, 2 posturi expert
educaţie ante şi preşcolara 1 şi 2, 2
posturi expert SDS, activ
extra-curriculare, ADS 3 şi 4 , 4
ore/zi pe perioadă determinată
normă parțială din cadrul proiectului „Şcoala pentru Viaţă Program Integrat de acces egal la
educaţie pentru copiii din comuna
Ciulniţa, judeţul Ialomiţa”, cod
Smis 106260 Consursul se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale
Ciulniţa, judeţul Ialomiţa, str.
Matei Basarab, nr. 71, în data de
12.01.2021, ora 14:00 - proba scrisă,
14.01.2021, ora 14:00 - interviu.
Condiţiile de participare şi desfăşurarea concursului se afisează la
sediul Şcolii Gimnaziale Ciulniţa.
l Clubul Sportiv al Armatei
„Steaua”, cu sediul în Bulevardul
Ghencea, nr.35, sector 6, Bucureşti, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante de
personal civil la secţia pentru
activitatea sportivă de performanţă, astfel: Expert sportiv gr.
IA- 1 post; Instructor sportiv
debutant la microstructura
personal sportiv (disciplina kaiaccanoe)- 1 post. Desfăşurare
concurs: 12.01.2021, ora 11:00proba scrisă; 15.01.2021, ora
11:00- interviu. Dată limită depunere dosare: 04.01.2021, ora 16:00.
Probele se desfăşoară la sediul
clubului, unde se depun dosarele
de concurs şi sunt afişate detaliile
organizatorice. Date contact
secretariat: tel.021.413.60.07,
int.143 sau 125.
l Biblioteca Academiei Române
cu sediul în:Bucureşti, Str.Cal.
Victoriei nr.125, sector 1, în conformitate cu Hotărârea Guvernului
nr.286/2011-cu modificările și
completările ulterioare, scoate la
concurs un post contractual vacant
de:șef birou gradul.II, normă
întreagă, în cadrul BRUSA, studii
de nivel superior cu diplomă de
licență:economice, juridice, administrative;-vechime în muncă de
minimum 7.ani, vechime în specialitate de minimum 5 ani;-cunoştinţe de operare pe calculator
în:Word, Excel. Concursul constă

în probă scrisă şi interviu. Proba
scrisă va avea loc în data de 18.
ianuarie.2021 ora 9:30, la sediul
instituţiei, etajul doi-Sala de
Consiliu. Interviul va avea loc în
data de 20.ianuarie.2021 ora 12:00
la sediul instituţiei, etajul doi-Sala
de Consiliu. Dosarele de concurs
se depun în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării anunțului. Secretarul comisiei de
concurs poate fi găsit la numărul
de telefon.021.212.82.84/
int.1206/1207.
l Gradinita Alice cu sediul in:
București, str. Alexandru Donici,
nr. 23, sect. 2 organizeaza concurs
pentru ocuparea urmatorului post
contractual aprobat prin H.G.
nr.286/2011, modificata si completata de H.G. nr.1027/2014. Denumirea postului: Ingrijitor post
vacant contractual, pe perioada
nedeterminata. Conditii specifice
de participare la concurs: -nivelul
studiilor: gimnaziale/medii
-vechime in specialitate studiilor
necesare ocuparii postului: nu se
solicita Data, ora si locul de desfasurare a concursului: -proba scrisa
in data de 07.01.2021, ora 9:00, la
sediul institutiei; -proba practica
in data de 07.01.2021, ora 11:00,
la sediul institutiei; -proba
interviu in data de 07.01.2021,
ora-12:00, la sediul institutiei;
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
de la afisare, la sediul institutiei.
Date contact: mail: gradinita257alice@yahoo.com, tel:
021.211.45.24
l C o l e g i u l Te h n i c „ D i n i c u
Golescu”, cu sediul în București, str.
Calea Giulești, nr. 10, Sector 1,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificată şi
completată de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului: 1.Îngrijitor,
post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată; 2.Paznic, post
vacant, contractual, pe perioadă
nedeterminată. Nivelul studiilor:
absolvent de școală generală;
Vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: nu se
solicită. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -proba scrisă
în data de 12.01.2021, ora 10:00, la
sediul instituției; -proba interviu în
data de 15.01.2021, ora 13:00, la
sediul instituției. 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 Colegiului Tehnic „Dinicu
Golescu”, în intervalul orar 8:0015:00. Relaţii suplimentare la

sediul: Colegiului Tehnic „Dinicu
Golescu”, persoană de contact:
Stoica Eugenia, telefon:
021/637.04.84, fax: 021/637.04.84,
e-mail: contact@colegiuldinicugolescu.ro.
l Comuna Cozmești cu sediul în
sat Bălești, comuna Cozmești,
județul Vaslui, organizează
concurs pentru ocuparea unui
număr de 13 funcţii contractuale
vacante, de Muncitor necalificat,
conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică în data de 15
ianuarie 2021, ora 10:00, (probă
unică). Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: gimnaziale; -fără
vechime. 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
Cozmești, cu sediul în sat Bălești,
comuna Cozmești, județul Vaslui.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Cozmești, cu sediul în
sat Bălești, comuna Cozmești,
județul Vaslui, persoană de
contact: Proca Irina telefon
0235/346.067, fax 0235/346.067.
l Şcoala Gimnazială nr.1 Gruiu,
cu sediul în Gruiu, str. Şoseaua
Gruiu, Snagov, nr.136, judeţul
Ilfov, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: informatician 0,50
normă, Şcoala Gimnazială nr. 1
Gruiu +0,50 normă Şcoala
Gimnazială nr. 1 Nuci, conform
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 12.01.2021, ora
09:00; -Proba practică în data de
13.01.2021, ora 09:00; -Proba
interviu în data de 14.01.2021, ora
09:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare; -vechime nu
este obligatoriu. 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 Şcoala
Gimnazială nr.1 Gruiu, Com.
Gruiu, str. Şoseaua Gruiu, Snagov,
nr. 136, judeţul Ilfov. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gruiu, persoană de
contact: Neagu Cătălina, telefon
0723.049.985, Murăriţa Mihaela,
tel/fax 021/350.80.10.
l Muzeul Național al Bucovinei,
cu sediul în Suceava, Str. Ștefan
cel Mare, nr. 33, județul Suceava,
organizează în temeiul H.G.
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 , m o d i f i c a t ş i
completat, concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: -Șef birou, studii superioare, gr.II -1 post; -Restaurator,
studii superioare, gr.IA -1 post;
-Restaurator, studii superioare,
gr.II -1 post; -Conservator, studii
superioare, gr.IA -1 post; -Conservator, studii superioare, gr.II -1
post. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă pentru toate
posturile în data de 12.01.2021, ora
10:00; -proba interviu se susţine
într-un termen de maxim 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii
primei probe. Data, ora și ziua
interviului se vor afișa după proba
scrisă. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice: -pentru postul de Șef
birou, studii superioare, gradul II
-Biroul Artă: -studii superioare în
domeniul umanist; -doctorat în
arte vizuale; -vechime în muncă: 9
ani; -cunoștințe de operare PC,
nivel mediu; -cunoașterea unei
limbi de circulație internațională,
nivel mediu; -abilități de comunicare, lucrul în echipă, inițiativă și
creativitate. -pentru postul de
restaurator, studii superioare,
gradul IA -Departamentul Restaurare: -Studii superioare de lungă
durată, finalizate cu diplomă de
licență; -Vechime în muncă -minim
6 ani și 6 luni; -Cunoștințe medii a
unei limbi străine de circulație,
scris, vorbit, citit; -Abilități corespunzătoare pentru lucru manual;
-Stare de sănătate și constituție
corespunzătoare activității specifice; -Răbdare și capacitate de
realizare a unor lucrări minuțioase;
-Capacitate de concentrare; -Spirit
critic în alegerea și aplicarea soluțiilor teoretice în practică; -Abilitate de lucru individual și în
echipă; -Disponibilitate de lucru pe
teren; -Atestat profesional pe
domeniul restaurare sau conservare constituie avantaj. -pentru
postul de restaurator, studii superioare, gradul II -Departamentul
Restaurare: -Studii superioare de
lungă durată, finalizate cu diplomă
de licență; -Vechime în muncă
-minim 6 luni; -Cunoștințe medii a
unei limbi străine de circulație,
scris, vorbit, citit; -Abilități corespunzătoare pentru lucru manual;
-Stare de sănătate și constituție
corespunzătoare activității specifice; -Răbdare și capacitate de
realizare a unor lucrări minuțioase;
-Capacitate de concentrare; -Spirit
critic în alegerea și aplicarea soluțiilor teoretice în practică; -Abilitate de lucru individual și în
echipă; -Disponibilitate de lucru pe
teren. -pentru postul de conservator, studii superioare, gradul IA
-Serviciul Conservare: -Studii

GATA!
Simplu, nu?

ANAF - DGRFP Braºov. Creditoarea AJFP Braºov
cu sediul în Braºov, str. M. Kogãlniceanu nr. 7, prin
reprezentant legal chemã în judecatã pe Dennaoui
Rabih ºi Ghynwa Al Zohbi, în calitate de administratori ai SC CAPALANO SRL, CUI 24254359, cu
sediul în Braºov, str. Postãvarului nr. 23, ap. 1, în
data 14.01.2021, ora 9.15, în dosarul nr. 6713/
62/2017 a1, aflat pe rolul Tribunalului Braºov având
ca obiect atragerea rãspunderii patrimoniale în
temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014.

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -Perfecţionări (specializări): programul de pregătire
postuniversitară „Bazele conservării ştiinţifice” (2 ani), specializarea conservarea bunurilor din
patrimoniul cultural naţional
mobil; -Să fie expert (acreditat de
Ministerul Culturii) în conservarea/ restaurarea patrimoniului
mobil; -Vechime în muncă de
minim 9 ani; -Cunoştinţe de
operare pe calculator: medii
(Word, Excel); -Limbi străine: nivel
mediu la o limbă de circulaţie
internaţională (engleză, franceză,
germană) -citit, scris, vorbit; -Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
aptitudini practice. -pentru postul
de conservator, studii superioare,
gradul II -Serviciul Conservare:
-Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -Vechime în muncă de
minim 6 luni; -Cunoştinţe de
operare pe calculator: medii
(Word, Excel); -Limbi străine: nivel
mediu la o limbă de circulaţie
internaţională (engleză, franceză,
germană) -citit, scris, vorbit; -Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
aptitudini practice. 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 instituției și pe pagina de
internet, respectiv până în data de
04.01.2021, orele 16:00. Dosarele se
vor verifica de către comisia de
concurs, iar rezultatele selectării
dosarelor se vor afişa la sediul
instituției şi pe site-ul www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se
pot obţine de la sediul instituţiei,
telefon 0230/216.439 şi pe site-ul
www.muzeulbucovinei.ro.
l Grădinița cu Program Normal
„Zubeyde Hanim” Constanța, cu
sediul unității în Constanța, Str.
D e l f i n u l u i , n r. 2 , j u d e ț u l
Constanța, organizează concurs
pentru ocuparea funcțiilor
contractuale vacante pe perioadă
nedeterminată, de îngrijitoare -1
normă și administrator patrimoniu -0,5 normă, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 12.01.2021, ora 09:00;
-Proba practică în data de
12.01.2021, ora 11:00; -Probă
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interviu în data de 12.01.2021, ora
12:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii (îngrijitoare); -superioare (administrator
patrimoniu); -vechime în muncă 3
ani (ambele posturi). Dosarele de
înscriere la concurs se depun la
sediul unității în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
prezentului anunţ, în Monitorul
Oficial, Partea a III-a. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la
sediul unității. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
unității, str. Delfinului, nr. 2,
Constanța, telefon 0341/440.058
/0721.107.789, email: gradinitanr58cta@yahoo.com.
l Primăria comunei Vădastra,
județul Olt, organizează concurs
în data de 12.01.2020, orele 10:00,
proba scrisă, la sediul instituției
din str. Mihai Viteazul, nr. 77B,
comuna Vădastra, județul Olt,
pentru ocuparea următoarei
funcții contractuale de execuție
vacante, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, în cadrul
aparatului de specialitate al
primarului comunei Vădastra,
județul Olt: 1 post -inspector de
specialitate debutant -vacant -în
cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Vădastra,
compartimentul agricol. Condițiile specifice de participare la
concurs sunt următoarele: a)studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomiei; b)
vechime în specialitatea studiilor:
nu este cazul; c) cunoștințe de
operare pe calculator: nivel
mediu. Calendarul de desfășurare
al concursului este următorul: a)
proba scrisă se va susține în data
de 12.01.2021, orele 10:00; b)
proba interviului se va susține în
termen de 4 zile lucrătoare de la
data susținerii probei scrise; c)
data limită pentru depunerea
dosarelor de concurs este de 31
decembrie 2020, orele 16:00, la
secretariatul instituției. Persoană
de contact: d-na Străinu Alina
Valerica, secretar general, tel:
0249/539.012.
l Primăria municipiului Buzău,
cu sediul în Buzău, strada Piaţa
Daciei, nr. 1, în baza prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, a H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici cu modificările şi comple-

tările ulterioare, coroborate cu
prevederile art. II din Legea nr.
203/2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de Covid-19, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea a 5 (cinci) funcţii
publice de execuţie vacante, pe
perioadă nedeterminată cu nomă
întreagă, durata timpului de lucru
fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Buzău, după cum urmează:
Serviciul Prelucrare Date și Încasări, (Direcția Economică), 5
posturi: Referent, clasa III, grad
profesional superior; Inspector,
clasa I, grad profesional principal; Inspector, clasa I, grad
profesional superior; Inspector,
clasa I, grad profesional superior;
Inspector, clasa I, grad profesional superior; Condiţiile generale
de participare la concurs: candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art. 465, alin. (1) şi alin. (3), din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile
specifice de participare la concurs
pentru funcțiile publice de
execuție vacante: - Referent, clasa
III, grad profesional superior:
studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat, profil
economic; minimum 7 ani
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice. - Inspector, clasa I, grad
profesional principal: absolvenţi
de studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul științelor economice; minimum 5 ani
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice.-Inspector, clasa I, grad profesional superior: absolvenţi de
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul științelor economice/ științelor juridice; minimum 7 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice. Calendarul de desfăşurare ale concursurilor în vederea recrutării
funcţiilor publice de execuţie
vacante pe perioadă nedeterminată, mai sus menţionate, este
stabilit astfel: data afişării anunţului: 17.12.2020; primire dosare:
17.12.2020 - 05.01.2021; selecţia
dosarelor de înscriere: 06.01.2021
- 12.01.2021; proba scrisă:
18.01.2021, ora 10:00; interviul:
21.01.2021, ora 10:00. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
termen de 20 zile calendaristice

de la data publicării prezentului
anunț în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei municipiului Buzău
(camera 23), Serviciul Resurse
Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională) şi
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de
art. 49 alin. (1) din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei municipiului Buzău,
din Buzău, str. Piaţa Daciei, nr. 1,
la camera nr. 23 şi la telefon
0238/721407. Bibliografia şi
condiţiile de participare la
concurs se afişează la sediul şi pe
site-ul Primăriei muni

CITAŢII
l Pârâtul Ciornei Vasilie, domiciliul cunoscut în sat.Dorobanț,
comuna Aroneanu, județul Iași,
este citat în data de 22 ianuarie 2021, ora 11.00, la Judecătoria Iași, dosar 35997/245/2019,
de reclamanta Ciornei Anișoara,
pentru pretenții-bani.

DIVERSE
l Sc Eurogenetic Srl, cu sediul
social în localitatea Balș, str.
Nicolae Bălcescu, nr.19, bl.23,
ap.40, Jud.Olt, titular al activităţii: „Transport rutier mărfuri
periculoase”, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de
mediu pentru punctul de lucru
amplasat în localitatea, Pielești,
str.Calea București, nr. 135,
judeţul Dolj. Informaţii privind
documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Olt, strada
Ion Moroșanu, nr.3, Slatina, în
zilele de luni-joi, între orele 08:0016:30 și vineri între orele 08:0014:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Olt,
pe durata derulării procedurii de
autorizare.
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu
Elena-Cozmina reprezentata prin
practician in insolventa Ciulianu
Elena Cozmina, anunta prin
prezenta, numirea acesteia in
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei EPSILON GT
EXPERT SRL cu sediul in Bucureşti, Sector 4, Sos. Berceni, Nr.7,
Bl.4, Sc. B1, Et.4, Ap.30, Cod unic
de înregistrare: 23824443, Număr
de ordine în Registrul Comerţului
J40/7825/2008, cu indeplinirea
atributiilor prevazute de legea
85/2014, conform incheierii de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
sedinta din data de 10.12.2020
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 18013/3/2018, prin care
s-a dipus înlocuirea lichidatorului
judiciar C.I.I. Anhel Ion cu lichidatorul judiciar C.I.I. Ciulianu
Elena-Cozmina.
l SC LIDL Romania SCS titular
al proiectului „Execuție foraj de
explorare-exploatare pentru
irigarea spațiilor verzi aparținând
supermarketului Lidl din orașul
Vă l e n i i d e M u n t e , j u d e ț u l
Prahova” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către A.P.M.
Prahova, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și
nu se supune evaluării adecvate și
nu se supune evaluării impactului
asupra corpurilor de apă, în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Execuție foraj
de explorare-exploatare pentru
irigarea spațiilor verzi aparținând
supermarketului Lidl din orașul
Vă l e n i i d e M u n t e , j u d e ț u l
Prahova”, propus a fi amplasat în
orașul Vălenii de Munte, Bd.
Nicolae Iorga, nr. 41, județul
Prahova. 1.Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul autorității competente
pentru protecția mediului APM
Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 306, in zilele de
luni-vineri, intre orele 9.00-13.00,
precum și la următoarea adresa
de internet http://apmph.anpm.
ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Avalon
Grup SRL desemnat prin hotar a r e a n r. 5 6 5 7 d i n d a t a d e
14.12.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 842/3/2020,
notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Avalon Grup
SRL, cu sediul social in Bucureşti,
Sectorul 1, Str. Grigore Mora, Nr.
39, Parter, Camera 17, CUI
13215222, nr. de ordine in registrul comertului J40/6849/2000.
Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta
impotriva Avalon Grup SRL vor
formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucureşti - secţia a
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VII-a Civila, cu referire la dosarul
nr. 842/3/2020, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 28.01.2021; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante
17.02.2021; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 15.03.2021; d) data
primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 22.02.2021, ora
14:00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 08.01.2021,
ora 14:00 la sediul administratorului judiciar.

LICITAŢII
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru Elena
vinde prin licitatie publica sau
negociere imobilul in suprafata construita de 182.64 mp
situat in Comuna Isvoarele, jud.
Giurgiu, la pretul de 27.000
euro, pret redus cu 40%. Licitatiile vor avea loc in zilele 21, 22,
23, 28, 29 si 30 decembrie 2020,
orele 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Plaiesilor nr.47 jud.Prahova.
Regulamentul
de vanzare si caietul de sarcini se
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel:0728.878298.
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru Elena
vinde prin licitatie publica sau
negociere directa stoc de produse
din categoria bunurilor destinate
amenajari de tamplarie pvc la
pretul de 148.544 lei plus TVA,
pret redus cu 5%. Licitatiile vor
avea loc in zilele 21, 22, 23, 28, 29
si 30 decembrie 2020, orele 13:00,
la sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Plaiesilor nr.47,
jud.Prahova. Regulamentul de
vanzare si caietul de sarcini se pot
obtine de la sediul lichidatorului
judiciar. Relatii suplimentare la
tel:0728.878298.
l Lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie
publica echipamente IT si birotica, proprietatea debitoarei S.C
Geonet Systems SRL, la pretul de
7.803 LEI plus TVA. Licitatia va
avea loc in zilele de 21, 23, 28 si
29 decembrie 2020, orele 11:00 la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str.Plaiesilor, nr.47 jud.
Prahova. Regulamentul de vazare
si caietul de sarcini se pot obtine
de la sediul lichidatorului judiciar.
Relatii suplimentare la
tel:0728.878298.
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l SC Elbama STAR SRL, prin
l i c hi da t o r j ud ic ia r, a n u n ta
vanzarea la licitatie publica, in
bloc a terenurilor intravilane
situate in Predeal, respectiv teren
in suprafata de 1000 mp inscris in
CF nr. 100891 la pretul de 92.650
lei, teren in suprafata de 600 mp
inscris in CF nr.101893 la pretul de
58.140 lei si teren in suprafata de
400 mp inscris in CF 100892 la
pretul de 38.760 lei, conform hotararii Adunarilor Creditorilor din
28.07.2020 si din 07.12.2020. Pretul
de pornire al licitatiei este redus cu
15% din pretul mentionat in
raportul de evaluare intocmit de
PFA Constantin Valerica si aprobat
de Adunarea Creditorilor din
28.07.2020. Licitatiile publice vor
avea loc pe data de: 14.01.2021,
21.01.2021, 28.01.2021, 04.02.2021,
orele 12:00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. Conditiile de participare si relatii
suplimentare in caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar la
pretul de 5.000 lei fara TVA si la
tel. 0344104525.
l SC Koptimmo IMOB SRL,
prin lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
urmatorului activ: Proprietate
imobiliara industriala C10 Depozit + birouri (su = 1664,80 si
casa scarii su = 362,49 mp) si
teren intravilan aferent in suprafață de 2515 mp, situate in
Ploieşti, Şos. Ploieşti - Târgovişte,
km 8, Prahova, înscrise în CF a
Mun. Ploieşti nr. 133408, la pretul
de 1.542.250 lei la care se adauga
TVA dupa caz. Licitaţia are loc in
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 28.10.2019 si 10.12.2020,
conform caietului de sarcini, ce
poate fi achizitionat de la sediul
lichidatorului la pretul de 5000 lei
fara TVA. Garantia de participare la licitatie este 10% din
pretul de pornire. Licitatiile vor
avea loc pe data de: 14.01.2021,
28.01.2021, 11.02.2021,
25.02.2021, 11.03.2021,
25.03.2021, orele 13:00, la sediul
lichidatorului judiciar în Ploieşti,
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii
suplimentare 0344104525 .
l Anunț de participare la licitația publică cu ofertă în plic
închis din data de 21.01.2021. 1.
Informaţii generale: Administrația Națională ”Apele Române”
- Administraţia Bazinală de Apă
Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm.
Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal
RO 23730128; telefon:0250/
739.881; fax:0250/738.255. 2.
Obiectul si durata închirierii :
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închiriere suprafață de teren
situat în albie minoră pentru o
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de
participare : sunt precizate la
punctul 8 din caietul de sarcini.
La licitație poate participa orice
persoană fizică sau juridică de
drept privat, română sau străină,
care depune o singură ofertă,
cumpără caietul de sarcini și
constituie garanția de participare.
4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă
a chiriei anuale, constituită cu
ordin de plată în contul RO86
TREZ 6715 005X XX00 3809,
C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de garanţie bancară în
favoarea Administraţiei Bazinale
de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea succintă a bunului imobil ce
urmează a fi închiriat: terenuri
situate în albiile minore ale pârâurilor Olteț, Cerna și Luncavăț de
pe raza județului Vâlcea pentru
înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la
colmatarea albiei minore, în
temeiului H.G.781/2020,
H.G.183/10.03.2020, poziția
nr.137^1 și O.U.G. 57/03.07.2019,
art.332-333. 6. Licitația va avea
loc în data de 21.01.2021 pentru
următoarele suprafețele de teren
situate în albiile minore: - 22.675
mp, teren albie minoră a pârâului
Olteț, Loc. Sinești, jud. Vâlcea
(C.F. nr.35401 – U.A.T.Sinești) 16.017 mp, teren albie minoră a
pârâului Cerna, Loc. Lădești jud.
Vâlcea (C.F. nr.35595 – U.A.T.
Lădești) - 38.100 mp, teren albie
minoră a pârâului Luncavăț,
Com. Șirineasa, jud. Vâlcea (C.F.
nr.35101 - U.A.T. Șirineasa) 18.000 mp, teren albie minoră a
pârâului Luncavăț, Com. Șirineasa, jud. Vâlcea (C.F. nr.35660
- U.A.T. Șirineasa) 7. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferata: oferta se depune într-un
singur exemplar original. 8. Dată
limită privind solicitarea clarificărilor: 13.01.2021, ora 16:00. 9.
Data, locul şi ora limitã de
primire a ofertelor: 21.01.2021
până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data şi
locul deschiderii acestora:
21.01.2021 începand cu ora 11:30
la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr.
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: oferta se
depune într-un singur exemplar
original. 12. Modul de obţinere a
caietului de sarcini : de la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Serviciul Cadastru Patrimoniu, contravaloarea acestuia
fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se

achită la casieria instituției pe
bază de factură și chitanță sau cu
ordin de plată în contul RO17
TREZ 6715 0220 1X01 0664,
C.U.I. RO 23730128. Soluționarea litigiilor apărute în legatură
cu atribuirea, închirierea, executarea, modificarea și încetarea
contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, precum
și a celor privind acordarea de
despăgubiri se realizează potrivit
prevederilor legislației privind
contenciosul administrativ.
Prezentul anunţ apare afişat şi pe
site-ul www.rowater.ro/daolt.
l Debitorul SC D&G Agricolture
Enterprise SRL - societate în
reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement,
cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.
George Cosbuc nr. 3A, jud.
Mehedinti, J25/272/2006, C.U.I.
18704890, prin administrator
judiciar, Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales
in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului
nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin reprezentant
Serban Valeriu, scoate la vânzare,
la preturile stabilite diminuate cu
20% fata de preturile stabilite
prin Raportul de Evaluare nr.
20/24.02.2020 si Raportul de
E valuar e nr. 21/24.02.2020
conform hotarare adunare creditori din data de 05.11.2020, urmatoarele bunuri imobile: Teren si
vita de vie in suprafata de 36.933
mp situate in comuna Patulele,
jud.Mehedinti, nr. CF 50046 si nr
cadastral 50046 la pretul de
pornire a licitatie in suma de
91.434,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 212.500 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50225 si nr
cadastral 50225 la pretul de
pornire a licitatie in suma de
520.200,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 60.938 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50171 si nr
cadastral 50171 la pretul de
pornire a licitatie in suma de
149.176,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 66.000 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50175 si nr
cadastral 50175 la pretul de
pornire a licitatie in suma de
161.568,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 84.000 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50173 si nr
cadastral 50173 la pretul de
pornire a licitatie in suma de
205.632,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 320.546 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50092 si nr
cadastral 50092 la pretul de
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pornire a licitatie in suma de
784.696,00 EuroTeren si vita de
vie in suprafata de 56.600 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50267 si nr
cadastral 50267 la pretul de
pornire a licitatie in suma de
138.556,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 90.834 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50072 si nr
cadastral 50072 la pretul de
pornire a licitatie in suma de
222.360,00 Euro. Total suprafata
de teren si vita de vie valorificata
in bloc - 928.351 mp; Valoarea
totala a bunurilor este de
2.273.620,00 Euro, pret neafectat
de TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A,
jud.Mehedinti la data de
18.12.2020, orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta
Incheierea de sedinta din data de
20.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei SC D&G Agricolture
Enterprise SRL, pronunţată de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II
- a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
1726/101/2019. Creditori ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com Punghina,
M.C. Vivai Italia S.C.A. si
Cabinet Av. Predescu Daniela.
Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture
Enterprise SRL, pana la data de
17.12.2020 orele 17:00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul imobil pe
care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de
1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la
Banca Romaneasca S.A. sub nr.
RO11BRMA 0999100087949896.
Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa de licitaţie să
transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.Avand in
vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului Covid 19
(Coronavirus), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc
prin sistem de videoconferinta,
iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune

GATA!
Simplu, nu?

prezenta unui singur participant
care sa respecte masurile impune
de autoprotectie (masca, manusi,
halat, etc.). Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul
judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183
0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro

PIERDERI
l Pierdut sigiliu de notar public,
rotund, din cauciuc, având
inscripționate: România, București, Ifrim Valerică, Notar
Public, o steluță și Stema României în centru.
l Pierdut certificat PFA Petre
Alexandru-Mihai, sediu în strada,
Smeurei, nr.16, București, nr. de
ordine F40/441/26.02.2018,
CUI:38932648.
l Pierdut Autorizație Construire
nr.349/21.04.2020, împreună cu
planurile anexe, emisă pe numele
Rusu Roxana Elena.
l Societatea Wag Line SRL
pierdut certificat de înregistrare
B3939830/04.11.2019 și certificate
constatatoare 566184/04.11.2019
terți, 566184/04.11.2019 sediu
social și 310217/23.07.2020 și
96778/13.03.2020. Le declar nule.
Pierdut două certificate constatatoare nr.517835/24.08.2012- sediu/
terți ale SC Amirhho SRL Tg.
Neamț, J27/576/2012,
CUI:30582580. Le declar nule.
l Certificat identitate sportivă și
Aviz de constituire
n r. 0 6 0 / 2 1 . 0 3 . 2 0 1 6 a l A C S
Academia de Fotbal Napoca, cu
sediul social în Cluj-Napoca, str.
Ciocârliei, nr.42, bl.M6, sc.1, ap.6,
judeţul Cluj, CUI:35345738. Le
declar pierdute și nule.
l Pierdut certificat de înregistrare seria B3337113 din
01.09.2016 aparţinând SC Vio şi
Asociaţii SRL Slobozia, CUI 36478457. Se declară nul.
l Pierdut Ordinul Prefectului
judetului Ilfov nr.3013 din
10/12/2004 emis pe numele
Iordache Elena si Iordache
Gheorge, strada Oltului numarul
9, comuna Pantelimon, Judetul
Ilfov. Se declara nul.
l Firma Ganea Clara Nicoleta,
Persoană Fizică Autorizată, cu
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sediul în Bucureşti, sector 6, Aleea
Compozitorilor, nr.2, parter, bl. Z38,
apartament 4, C.U.I. 42519829 din
21.05.2020, număr de ordine în
Registrul Comerţului
F40/1036/21.05.2020, declar pierdute următoarele: certificat constatator în baza declaraţiei nr.
154980/27.04.2020 prin care se
certifică faptul că nu se desfăşoara
activităţi la sediu, certificat constatator în baza declaraţiei nr.
154980/27.04.2020 prin care se
certifică faptul că activitatea se
desfăşoară la terţi; certificat de înregistrare emis de O.R.C.-T.B. seria B
nr. 4045712.
l Declar pierdute Certificatele
constatatoare emise la data de
17.07.2010 de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti in baza Declaratiei
model 2 nr. 420090 din data de
13.07.2010, precum si Certificatul
constatator emis la data de

06.12.2012 de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti in baza Declaratiei
model 2 nr. 876344 din data de
29.11.2012, pe numele Avicola
Bucuresti S.A., cu sediul in Mun.
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16,
etaj 3, camera 310, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti sub nr. J40/12/1991,
avand CUI 1551768, pentru
sediile secundare fara personalitate juridica de la urmatoarele
adrese din Mun. Bucuresti: a) Str.
Luncani nr. 5, Piata Matache,
Platou Acoperit, Spatiul nr. 23,
sector 1; b) Str. Radu Beller nr.
3-5, Piata Dorobanti, sector 1; c)
Str. Maguricea nr. 20A, Piata
Aurel Vlaicu, Spatiul nr. 3, sector
1. Certificatele se declara nule.
l Declar pierdute certificatele/
actele de inregistrare si certificatele constatatoare, dupa caz, emise
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DECESE
l Drum luminos, azi de ziua ta, mamă bună, bunică și străbunică, soră nemaipomenită, mătușă bună pentru toți,
prietenă și iubită de multe generații de copii instruiți în
istorie de către tine, prof. Maria Corbu, un om de o mare
calitate, cu mult simț al dărniciei și datoriei în cei 86 de ani.
Erai puternică și lucidă, cu o minte clară și știutoare. Nu ne
așteptam să se întâmple acum. Te vom iubi mereu! Nu te
vom uita, noi tot neamul și mulți prieteni. Să ai parte de
lumina veșnică, draga noastră! Ne vom întâlni, poate!
de Oficiile Registrului Comertului
competente teritorial, pentru
urmatoarele sedii secundare fara
personalitate juridica ale Avicola
Bucuresti S.A., cu sediul in Mun.
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16,
etaj 3, camera 310, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti sub nr. J40/12/1991,
avand CUI 1551768, denumite
astfel: a) „Centrul de Patologie

l Georgeta Doina soție, George fiu,
Antonia și Teodora nepoate multumesc tuturor celor care le-au fost
alături, trimițând mesaje și flori
pentru cel ce a lăsat în urmă multa
durere, lacrimi și regrete, Vasile Taftă
Profesor Universitar, Doctor, membru
de onoare al Academiei de Științe
Agricole și Silvice.

Pasari si Animale Mici CPPAM
Bucuresti”, cu sediul in Mun.
Bucuresti, Str. Prislop nr. 2, sector
1; b) Sucursala si/sau punctul de
lucru „CSHD Baneasa”, cu sediul
in Mun. Bucuresti, Str. Jandarmeriei nr. 2, sector 1; c) Sucursala si/
sau punctul de lucru „CSHD
Cisnadie”, cu sediul in Oras
Cisnadie, Jud. Sibiu; d) Sucursala
si/sau punctul de lucru „Genoteca
Mosneni”, cu sediul in Sat

Mosneni, Comuna 23 August, Jud.
Constanta, inregistrata in registrul
comertului sub nr. J13/4363/1994;
e) Sucursala si/sau punctul de
lucru „HD Arad”, cu sediul in
Mun. Arad, Str. Zimandului nr. 7,
Jud. Arad; f) Sucursala si/sau
punctul de lucru „CSHD Arad”,
cu sediul in Mun. Arad, Str.
Zimandului nr. 5, Jud. Arad.
Actele se declara nule.

Râzi în h h te!
Luni, 21 decembrie, Jurnalul îți aduce volumul 20 al
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